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(Raport bieżący nr 058/2008)

28.05.2008

Zawarcie aneksu do znaczącej umowy przez jednostkę zależną od Emitenta    

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 28.05.2007 r. jednostka 
zależna od Emitenta – spółka LC Corp Sky Tower sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu zawarła z 
podmiotem niepowiązanym z Emitentem – Betonox Construction S.A. z siedzibą w Gdańsku 
aneks  do  umowy  zawartej  w  dniu  11  kwietnia  2008  r.  na  roboty  budowlane  związane  z 
inwestycją Sky Tower prowadzoną we Wrocławiu („Inwestycja”) na poniższych warunkach:

1. Zamawiający: LC Corp Sky Tower sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śl. 2-
4; 53-333 Wrocław

2. Wykonawca: Betonox Construction S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Piastowska 89, 80-363 
Gdańsk

3. Przedmiot aneksu: wykonanie konstrukcji  żelbetowych (wykonanie podium w pozostałych 
sekcjach) dotyczących Inwestycji 

4. Przedmiot umowy (wraz z aneksem): wykonanie konstrukcji żelbetowych (w sekcji II oraz 
wykonanie podium w pozostałych sekcjach) dotyczących Inwestycji 

5. Rozpoczęcie i zakończenie robot: Wykonawca winien ukończyć całość Robót w przeciągu 22 
miesięcy  liczonych  od  Daty  Rozpoczęcia  Robót  ustalonej  na  1  czerwiec  2008r  do  Daty 
Zakończenia Robót ustalonej na 20 marzec 2010 roku, lub jeśli data ta będzie wcześniejsza, 
do daty wskazanej w powiadomieniu o gotowości Robót do odbioru końcowego, wyłączając 
okres na rozpoczęcie i przeprowadzenie czynności odbioru końcowego , chyba, że wystąpią 
okoliczności, które uprawniają Wykonawcę do przedłużenia Terminu Wykonania zgodnie z 
postanowieniami Umowy

6. Wartość aneksu netto: 85.187.000,00 zł oraz dodatkowa premia w wysokości 1.000.000,00 
zł, w przypadku gdy Wykonawca ukończy roboty ustalone w Umowie zgodnie z ustalonymi 
terminami kluczowymi tj. do dnia 20 kwietnia 2009 r.

7. Wartość całości umowy (wraz z aneksem) netto: 155.336.400,00 zł  oraz dodatkowa premia 
w wysokości  1.000.000,00 zł,  w  przypadku gdy Wykonawca ukończy  roboty ustalone w 
Umowie zgodnie z ustalonymi terminami kluczowymi tj. do dnia 20 kwietnia 2009 r.

8. Zabezpieczenia umowy: 



a) Wykonawca udzieli  Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

formie  bezwarunkowej,  nieodwołalnej,  przenoszalnej  i  płatnej  na  pierwsze  żądanie 
gwarancji  należytego  wykonania  umowy  w  wysokości  równowartość  1%  ceny 
umownej. 

b) Wykonawca udzieli  Zamawiającemu zabezpieczenia właściwego usunięcia wad w ten 

sposób iż z każdorazowej płatności dokonanej przez Zamawiającego, Wykonawca w 
terminie 3 dni od otrzymania zapłaty będzie wnosił na rachunek Zamawiającego 5% 
wartości  netto  zapłaconej  przez  Zamawiającego  faktury,  aż  do  osiągnięcia 
równowartości  5% całkowitej  wartości  ceny umownej.  Z  powstałej  w ten sposób z 
kwoty  gwarancyjnej  połowa  (2,5%  wartości  ceny  umownej)  zwolniona  zostanie  w 
terminie  30  dni  od  Daty  Ukończenia  Robót,  a  pozostała  część  po  upływie  Okresu 
Gwarancyjnego lub Przedłużonego Okresu Gwarancyjnego. Po Dacie Ukończenia Robót 
zabezpieczenie  w  postaci  kwoty  gwarancyjnej  może  zostać  w  całości  zwolnione  w 
zamian  za  akceptowaną  przez  Zamawiającego  bezwarunkową,  nieodwołalną, 
przenoszalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję bankową na równowartość 2,5% 
całkowitej  wartości  ceny umownej  ważną nie  krócej  niż  ustalona umownie  długość 
okresu gwarancyjnego.

9. Kary umowne: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu w każdym przypadku, gdy Wykonawca 
nie zakończy Robót lub jakiejkolwiek ich części, albo nie dotrzyma jakichkolwiek terminów 
kluczowych, karę umowną w wysokości 0,05% ceny umownej za każdy dzień zwłoki. Kara 
jest ograniczona do 10% sumy kontraktowej,  przy czym zastrzeżenie kary umownej nie 
wyłącza uprawnienia strony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

Umowa wraz z zawartym aneksem została uznana za umowę znaczącą na podstawie  § 2 ust. 1 
pkt 51 a) w związku z § 2 ust. 2 Rozporządzenia z dnia 19 października 2005r. w sprawie 
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych ze 
względu na zwiększenie wartości przedmiotu umowy zawartej w dniu 11 kwietnia 2008 r. w 
drodze aneksu zawartego przez strony w dniu 28 maja 2008 r., zawartych w okresie krótszym 
niż  12 miesięcy,  z  uwagi  na fakt  iż  wartość  umowy po zawarciu  aneksu przekroczyła  10% 
wartości kapitałów własnych Emitenta. 

 


