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Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2019 z dnia 6 lutego 2019 roku, Zarząd
ELEKTROBUDOWA S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) informuje, że w ramach
postępowania z powództwa Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu sp. z
o.o. („MPK”) przeciwko Spółce oraz ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie („ZUE”), toczącego się
przed Sądem Okręgowym w Poznaniu (Sąd), o zapłatę kwoty ok. 20,18 mln zł wraz z
ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz kosztami procesu, w ramach czynności
mediacyjnych w dniu 31 lipca 2019 r. Spółka zawarła trójstronną ugodę z MPK oraz ZUE
obejmującą w szczególności opisane poniżej uzgodnienia.
I. ZUE oraz Spółka zobowiązały się solidarnie do zapłaty na rzecz MPK kwoty 2,2 mln zł
(„Uzgodniona Kwota”) w 4 ratach, w tym pierwsza rata w wysokości 0,4 mln zł płatna do końca
października 2019 roku oraz trzy raty w wysokości po 0,6 mln zł płatne na koniec odpowiednio
marca i sierpnia 2020 roku oraz stycznia 2021 roku.
Brak zapłaty którejkolwiek z rat (lub jej części) w ustalonych wyżej terminach powoduje
natychmiastową wymagalność całej niezaspokojonej części Uzgodnionej Kwoty wraz z
odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
II. Następuje wzajemne zrzeczenie się wszystkich roszczeń związanych z realizacją Inwestycji,
z wyjątkiem roszczeń MPK wobec Spółki jako Wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi i strony
zobowiązały się do zaniechania oraz cofnięcia działań skutkujących egzekwowaniem
dotychczasowych roszczeń.
III. Strony znoszą wzajemnie koszty postępowania we wszystkich toczących się między nimi
postępowaniach.
IV. Ugoda wymaga zatwierdzenia przez Sąd i zgodnie z jej treścią Strony wnoszą o jej
zatwierdzenie oraz umorzenie trwających postępowań.
Zgodnie z ugodą jej zawarcie kończy wszelkie postępowania pomiędzy MPK, Spółką oraz ZUE
w związku z realizacją kontraktu budowy zajezdni tramwajowej Franowo w Poznaniu.
Ponadto Spółka informuje, że również w dniu 31 lipca 2019 r. Spółka ustaliła z ZUE zgodny
sposób wykonania ugody zawartej z MPK, zgodnie z którą Spółka zapłaci na rzecz MPK kwotę
ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach, ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach,
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w którym przechowywana jest dokumentacja Spółki
tel. +48 32 25 90 100, fax +48 32 20 52 760
www.elektrobudowa.pl, elektrobudowa@elektrobudowa.pl
KRS 0000074725, NIP 6340135506, BDO 000000301, Kapitał zakładowy: 10 003 290 PLN w całości wpłacony
Konto: mBank S.A. 06 1140 1078 0000 2520 9700 1002

1,2 mln PLN a ZUE zapłaci na rzecz MPK kwotę 1,0 mln zł zgodnie z przedstawionym wcześniej
harmonogramem płatności Uzgodnionej Kwoty.
Emitent wyjaśnia, iż w związku z przedmiotowym sporem Spółka utworzyła na 31 grudnia 2018
r. rezerwę w wysokości 0,4 mln zł na koszty obsługi prawnej, która to rezerwa została
rozwiązana w związku z zawarciem ugody. W związku z ugodą Spółka utworzyła rezerwę w
wysokości 1,2 mln zł, co powoduje, że wpływ na wynik finansowy operacyjny w I półroczu 2019
r. powyższych zdarzeń wynosi minus 0,8 mln zł.
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