Informacja o zawarciu umów znaczących przez spółkę zależną Emitenta
Raport bieżący nr 33/2020 z dnia 1 października 2020 roku
Zarząd Impel S.A. (Emitent), nawiązując do raportu bieżącego numer 27/2020 z dnia
13 sierpnia 2020 roku informuje, że otrzymał informację od spółki zależnej, tj. Impel Tech
Solutions Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie o podpisaniu umów znaczących ze
spółką Herkules Infrastruktura Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, będącą członkiem
Konsorcjum wykonującym usługę na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w przedmiocie
budowy sieci łączności cyfrowej na potrzeby ruchu kolejowego w Polsce, tj.:
1.

Umowy z 30 września 2020 pomiędzy Herkules Infrastruktura sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie („HRI”) a Impel Tech Solutions sp. z o.o. (Impel) o podwykonawstwo
w zakresie wykonania przez IMPEL na rzecz HRI robót budowlanych polegających na
zaprojektowaniu i budowie obiektów wchodzących w skład infrastruktury systemu
ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach
projektu "Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS" (dalej „Kontrakt”), przewidująca:
a. wynagrodzenie Impel na poziomie 116 mln zł netto, do którego zostanie doliczony
podatek VAT, które może ulec zmianie w przypadku zmiany zakresu prac lub
zwiększenia wartości prac przez zamawiającego, tj. PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. („Zamawiający”);
b. kary umowne na rzecz HRI w wysokości: 0,05% wynagrodzenia brutto za dany obiekt
radiowy (OR) za każdy dzień zwłoki względem harmonogramu prac; 5.000,00 zł za
każdą godzinę opóźnienia w usunięciu wady lub usterki uniemożliwiającej lub
ograniczającej eksploatację linii kolejowej w okresie gwarancji lub w okresie rękojmi;
10% wynagrodzenia brutto za odstąpienie przez HRI od umowy z przyczyn
zawinionych przez Impel. HRI uprawnione jest do dochodzenia odszkodowania
w przypadku powstania szkody w majątku HRI z powodu nienależytego wykonania
umowy.

2.

Umowy z 30 września 2020 pomiędzy HRI a Impel wykonanie przez Impel na rzecz HRI
prac elektrycznych dla części obiektów radiowych w ramach Kontraktu, przewidująca:
a. wynagrodzenie Impel w wysokości 23.480.000,00 zł netto, do którego zostanie
doliczony podatek VAT, które może ulec zmianie w przypadku zmiany zakresu prac
lub zwiększenia wartości prac przez Zamawiającego;
b. kary umowne na rzecz HRI w wysokości: 0,05% wynagrodzenia brutto za dany obiekt
radiowy (OR) za każdy dzień zwłoki względem harmonogramu prac; 5.000,00 zł za
każdą godzinę opóźnienia w usunięciu wady lub usterki uniemożliwiającej lub
ograniczającej eksploatację linii kolejowej w okresie gwarancji lub w okresie rękojmi;
10% wynagrodzenia brutto za odstąpienie przez HRI od umowy z przyczyn
zawinionych przez Impel. HRI uprawnione jest do dochodzenia odszkodowania
w przypadku powstania szkody w majątku HRI z powodu nienależytego wykonania
umowy.

Wszystkie ww. umowy zostały zawarte do 31.12.2022r., z możliwością ich przedłużenia.
Pozostałe warunki umów, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w obrocie
dla tego rodzaju umów.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacja poufna

