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Raport bieżący numer: 25/2012                                                          Wysogotowo, 02.05.2012r. 

 

 

Temat: Zawarcie aneksu przez Spółki z Grupy Kapitałowej PBG  do umowy znaczącej z 

Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu 

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 53/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 roku (raport dostępny 

pod adresem: http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/53-2011-zawarcie-

przez-spolki-z-grupy-kapitalowej-pbg-umowy-znaczacej-z-zarzadem-drog-miejskich-w-

poznaniu.html ) Zarząd PBG S.A. informuje, o zawarciu w dniu 25 kwietnia 2012 roku z Zarządem 

Dróg Miejskich w Poznaniu przez Konsorcjum firm („Wykonawca”) w składzie: HYDROBUDOWA 

POLSKA S.A.– Lider Konsorcjum, APRIVIA S.A. - Partner Konsorcjum, P.R.G. „METRO” Sp. z o.o. – 

Partner Konsorcjum oraz Obrascón Huarte Lain S.A. – Partner Konsorcjum aneksu do umowy na 

wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie ul. Roosevelta na odcinku od 

skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego i Mostu Teatralnego, do skrzyżowania z ul. Głogowską i 

Mostem Dworcowym wraz z przebudową węzła komunikacyjnego Rondo – Kaponiera w 

Poznaniu.  

Na mocy aneksu, z uwagi na rozszerzenie zakresu prac realizowanych przez Konsorcjum, 

przesunięciu uległ termin zakończenia prac w I Etapie od Mostu Dworcowego do Ronda 

Kaponiera - do 29 maja 2012 r. 

Pozostałe postanowienia umowy, w tym również termin zakończenia prac w II Etapie realizacji 

zadania nie uległy zmianie.  

 

Podstawa prawna:  

 

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji  

 

  

Podpis osoby upoważnionej: 

Magdalena Eckert-Boruta 
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