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Raport bieżący numer: 50/2007           Wysogotowo, 21.05.2007 r. 
 
Temat:  
Zawarcie umów znaczących 
 
 
Zarząd PBG S.A. powziął w dniu 21 maja 2007 informację, o zawarciu w dniu 16 kwietnia 2007 a 
następnie dniu 26 kwietnia 2007 roku umów znaczących na łączną  kwotę 75.449.000 zł. 
 
Zamawiającym w obu umowach jest Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o. 
Przedmiotem umowy zawartej 16 kwietnia br., jest wykonanie w systemie Generalnego 
Wykonawcy zadania PN „ Budowa dwóch zbiorników magazynowych dla oleju napędowego 
w ścianie osłonowej o pojemności 10.000 m3 każdy oraz budowa dwóch zbiorników 
magazynowych z dachem pływającym dla benzyny w ścianie osłonowej o pojemności 10.000 
m3 każdy wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w Rejowcu Poznańskim. Budowa zakończona 
zostanie w terminie do 31 grudnia 2007 roku. Wynagrodzenie przysługujące z tytułu wykonania 
niniejszej umowy to 37.980.000 zł. 
Przedmiotem umowy zawartej 26 kwietnia br., jest wykonanie w systemie Generalnego 
Wykonawcy zadania PN „ Budowa czterech zbiorników magazynowych paliw o pojemności 
10.000 m3 każdy wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w Kawicach. Budowa zakończona 
zostanie w terminie do 31 października 2007 roku. Wynagrodzenie przysługujące z tytułu 
wykonania niniejszej umowy to 37.469.000 zł. 
 
W obu umowach ustalone zostały następujące kary umowne: 
1) w przypadku niewykonania niniejszej umowy w określonych terminach 

– w przypadku opóźnienia do 21 dni:  
0,3% wartości wynagrodzenia od wartości prac opóźnionych   
- w przypadku opóźnienia powyżej 21 dni:  
0,5% wartości wynagrodzenia od wartości prac opóźnionych   

 
 
Umowy uznane zostały za znaczące ze względu na kryterium kapitałów własnych. 
 
 
Podstawa prawna: 
§ 5 ust.1 pkt 3) rozporządzenia z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i 
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych 
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