
   
 

Raport bieżący nr 9/2015 z dnia 12.05.2015 r. 

 

Temat: Zawarcie umowy znaczącej 

Podstawa prawna:  1. § 5 ust. 1 pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 

19 lutego 2009 r. roku w sprawie informacji bieżących i 

okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne 

informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego 

państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z 2009, poz. 259 z 

późniejszymi zmianami) 

Treść raportu: 

Global Cosmed S.A. z siedzibą w Radomiu (dalej "Emitent" lub "Spółka") informuje, iż w dniu 12 maja 

2015 roku otrzymała informację o zawarciu umowy nr PD/0566/15 z dnia 16.04.2015 roku z AB 

INDUSTRY S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 165, Polska, zarejestrowaną w 

Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV 

Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000289262. Opisana wyżej umowa zwana jest dalej 

"Umową". 

Przedmiotem Umowy jest dostawa technologii nowej mieszalni w firmie Global Cosmed S.A. - rozbudowa 

zakładu produkcyjnego Global Cosmed S.A. w Radomiu, obejmująca branże: 

- branża HVAC - wykonanie wentylacji klimatyzacji wraz z dostawą central wentylacyjnych, chillera, 

kanałów, systemu sterowania, uruchomienia instalacji; 

- branża technologiczna - armatura i AKPiA, podesty, wanny wychwytowe; 

- branża automatyki - okablowanie, szafka automatyki, panele i stacje operatorskie; 

- branża elektryczna - okablowanie, rozdzielnie, stacja trafo. 

AB INDUSTRY S.A. udziela 3 letniej gwarancji na wykonane prace i 2 letniej gwarancji na dostarczone 

materiały. 

Umowa przewiduje kary umowne w razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, w razie zwłoki w 

usuwaniu usterek przedmiotu umowy w okresie gwarancyjnym oraz w razie odstąpienia od umowy z 

winy AB INDUSTRY S.A.. Kary te nie odbiegają od powszechnie obowiązujących w tego typu umowach. W 

umowie przewidziano możliwość dochodzenia odszkodowania w wysokości przekraczającej wysokość kar 

umownych. 



   
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych warunków dla tego typu umów. 

Załącznikiem do Umowy są m.in.: oferta nr 150416/WC/01/GLOBAL_COSMED z dnia 16.04.2015 r., 

dokumentacja wykonawcza nowej mieszalni, harmonogram rzeczowo finansowy, kosztorys oraz 

harmonogram prac. 

Łączna wartość zawartej Umowy wynosi 17.100.000 zł. netto (słownie: siedemnaście milionów sto 

tysięcy złotych) i zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług. 

Emitent uznaje przedmiotową transakcję za istotną ze względu na jej wartość. Za kryterium uznania 

Umowy za znaczącą, Emitent przyjął 10% wartości przychodów ze sprzedaży Emitenta za okres ostatnich 

czterech kwartałów obrotowych. 


