POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.
ANEKS NR 1
DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO
POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. („MEMORANDUM”)
Terminy pisane wielką literą w niniejszym Aneksie zostały zdefiniowane w Memorandum, w Rozdziale
„Definicje”.
W związku z zawarciem w dniu 22 grudnia 2010 roku przez Emitenta, jako lidera konsorcjum oraz
„MSF Engenharia” S.A., z siedzibą w Lisbonie, „MSF Polska” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
„Doprastav” a.s. z siedzibą w Bratysławie, Zakład Robót Mostowych „MOSTMAR” spółka jawna z
siedzibą w Pietrzykowicach ze Skarbem Państwa Generalnym - Dyrektorem Dróg Krajowych i
Autostrad - umowę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
ograniczonego na „Przygotowanie projektu oraz budowę autostrady A1, odcinek Stryków – Węzeł
Tuszyn”, dokonuje się następującej zmiany treści Memorandum Informacyjnego POLIMEXMOSTOSTAL S.A.:

7.6 Istotne umowy
[…]
Umowy handlowe Emitenta

[…]
Umowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad

[…]
„10. W dniu 22 grudnia 2010 r. konsorcjum w składzie Emitent, jako lider konsorcjum oraz „MSF
Engenharia” S.A., z siedzibą w Lisbonie, „MSF Polska” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, „Doprastav”
a.s. z siedzibą w Bratysławie, Zakład Robót Mostowych „MOSTMAR” spółka jawna z siedzibą w
Pietrzykowicach jako partnerzy konsorcjum zawarło z Zamawiającym - Skarbem Państwa Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad umowę w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu ograniczonego na „Przygotowanie projektu oraz budowę autostrady
A1, odcinek Stryków – Węzeł Tuszyn”. Kwota kontraktu brutto wynosi 1.158.689.880,68 PLN. Zgodnie
z umową powyŜsza kwota moŜe zostać powiększona o kwoty warunkowe w wysokości nie
przekraczającej 10% kwoty kontraktu brutto. Udział Emitenta w pracach i wynagrodzeniu naleŜnemu
konsorcjum wynosi 25% całości. W umowie ustalono kary, których wysokość nie odbiega od
standardów rynkowych. Termin realizacji prac został określony na 32 miesiące od daty zawarcia
umowy. Informacja w sprawie zawarcia przedmiotowej umowy została przekazana do publicznej
wiadomości w raporcie bieŜącym nr 95/2010. Informacja o wyborze oferty została przekazana w
raporcie bieŜącym nr 93/2010.
11. Łączna wartość netto wszystkich umów z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad nie
spełniających Kryterium Istotności, zawartych przez Emitenta lub obowiązujących w zakresie realizacji
przedmiotu umowy w okresie od 1 stycznia 2009 roku do Daty Memorandum, wynosi 317.630.895 zł.”

