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Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd PROJPRZEM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację ze strony 

Zarządu spółki zależnej PROJPRZEM Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej spółka zależna) o 

zawarciu w dniu dzisiejszym przez spółkę zależną w ramach konsorcjum umowy o generalne wykonawstwo w 

formule "zaprojektuj i wybuduj" ze spółką Starion Poland Sp. z o.o. (dalej Inwestor), której przedmiotem jest 

realizacja przez spółkę zależną w ramach konsorcjum na rzecz Inwestora zadania inwestycyjnego polegającego 

na budowie budynku hali produkcyjnej wraz z infrastrukturą techniczną w Biskupicach Podgórnych. W ramach 

konsorcjum spółka zależna jest Liderem. 

Za wykonanie przedmiotu umowy Inwestor dokona zapłaty wynagrodzenia w wysokości 28.400.000,00 zł 

(dwadzieścia osiem milionów czterysta tysięcy złotych 00/100) netto powiększone o należny podatek VAT z czego 

27.600.522,65 zł (dwadzieścia siedem milionów sześćset tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote 65/100) to 

wynagrodzenie spółki zależnej zgodnie z umową konsorcjum.

Niniejsza informacja uznana została za informację poufną podlegającą publikacji na podstawie art. 17 ust 1 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 Z Dnia 16 Kwietnia 2014 r. w sprawie 

nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/We Parlamentu 

Europejskiego i Rady I Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE I 2004/72/WE.
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