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Raport bieżący 34/2010
Temat: Umowy znaczące – umowy z EDF Polska Sp. z o.o.
Zarząd KOGENERACJI S.A., nawiązując do Raportu Bieżącego 25/2010, informuje na podstawie
par. 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. 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 dnia 28 lutego 2009 r. poz. 259), iż w dniu wczorajszym
otrzymał informację, że 24 listopada 2010 roku zostały zawarte przez spółkę zależną EC Zielona
Góra S.A. umowy o świadczenie usług w zakresie realizacji procesów z EDF Polska Sp. z o.o.
Niniejsze umowy wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku. Wartość wieloletnich umów
zawartych w okresie 12 m-cy przez Emitenta i jego jednostkę zależną z jednym kontrahentem oszacowana na
okres 5 lat osiągnęła poziom 107 810 tys. zł i spełniły one łącznie kryterium umowy znaczącej.
Zgodnie z par. 9 pkt 8 Rozporządzenia Zarząd Spółki przekazuje szczegółowe informacje dotyczące
umowy o największej wartości- umowy SLA Inżynieria:
1. Umowa została zawarta w dniu 28 czerwca 2010 r.
2. Stronami umowy są EDF Polska Sp. z o.o. i KOGENERACJA S.A.
3. Przedmiotem umowy jest realizowane dla działań związanych z utrzymaniem, i rozwojem
majątku produkcyjnego. Wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług zostało oszacowane na
okres 5 lat w wysokości 27 405 tys. zł netto,
4. W umowie zawarto postanowienia określających wysokość kar umownych za każdy dzień
zwłoki w przywróceniu jakości usług, Spółka ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości
0,1% miesięcznego wynagrodzenia za każdy z pierwszych 20 dni zwłoki oraz 0,4%
miesięcznego wynagrodzenia za każdy kolejny dzień zwłoki, dla roku kalendarzowego, w
którym wystąpiło obniżenie jakości usług. Suma kar naliczonych z tego tytułu nie może
przekroczyć w danym roku kalendarzowym 1,5% rocznego wynagrodzenia dla roku
kalendarzowego, w którym wystąpiło obniżenie jakości usług.
5. Zgodnie z umową ramową ogólna wartość roszczeń odszkodowawczych nie może przekroczyć
w każdym roku wyższej z kwot: kwoty równej rocznemu wynagrodzeniu EDF Polska na dany
rok, określonemu w umowie lub kwoty stanowiącej równowartość w złotych polskich
1 500 tysięcy euro.
6. Umowa została zawarta na czas nieokreślony i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2010 r.
7. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.
Umowy zostały uznane za znaczące, gdyż łączna ich wartość osiągnęła 10% kapitałów własnych
Emitenta.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

