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Treść raportu:
Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Emitent) informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym
informacji o podpisaniu przez spółkę zależną od Emitenta tj. spółkę Alteris S.A. z siedzibą w Katowicach
(dalej: Alteris) ze spółką Comecer S.p.A. z siedzibą w Bolonii (dalej: Comecer) umowy współpracy.
Na podstawie zawartej umowy Comecer powierzył Alteris prace projektowe i instalacyjne związane
z budową ośrodka produkcji radiofarmaceutyków z cyklotronem w parku technologicznym San Gwann
na Malcie. Realizacja tego projektu jest efektem rozwoju usług konsultacyjnych i projektowych
w zakresie medycyny nuklearnej, które od kilku lat realizowane są z powodzeniem przez Grupę
Kapitałową Voxel S.A. W ocenie Zarządu Emitenta realizacja tego projektu będzie miała istotne
znaczenie dla rozwoju i zwiększenia skali tej działalności w Grupie.
Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości
1.587.982,65 euro, płatne w następujący sposób: (i) 30% całkowitej ceny umowy jako zaliczki płatnej
po zawarciu umowy; (ii) 3 płatności częściowe (składające się na 65% całkowitej ceny umowy) płatne
po zrealizowaniu konkretnych etapów umowy; (iii) 5% łącznej ceny umowy po upływie 6 miesięcy od
momentu dokonania ostatecznego odbioru przedmiotu umowy. Ostatnia płatność jest traktowana przez
Comecer jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Alteris
oraz w innych przypadkach wskazanych w umowie Alteris może zostać obciążony obowiązkiem zapłaty
kary umownej w wysokości 0,1% ceny umowy za każdy tydzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 5%
ceny umowy. Comecer może żądać wypłaty odszkodowania w wysokości przewyższającej kwotę kar
umownych, z zastrzeżeniem, że odpowiedzialność Alteris jest ograniczona do wartości ceny umowy.
Termin zakończenia realizacji prac zgodnie z aktualnym harmonogramem, został określony jako koniec
roku 2017. Ostateczny odbiór przedmiotu umowy powinien nastąpić do 28 dni od zgłoszenia przez
Wykonawcę gotowości do odbioru wykonanych robót.
Umowa może zostać rozwiązana w przypadku naruszania jej postanowień przez jedną ze stron mimo
uprzedniego wezwania drugiej strony do zaniechania naruszeń.
Pozostałe warunki wykonania umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego
typu umów.
Umowa została poddana prawu maltańskiemu.
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