RAPORT BIEŻĄCY nr 9/2019
PODPISANIE UMOWY NA PROJEKT I BUDOWĘ ODCINKA
AUTOSTRADY A-1
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Temat:

Podpisanie umowy na „Projekt i budowę autostrady A-1 Tuszyn (bez
węzła) – gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do km
399+742,51. Odcinek B - węzeł Bełchatów (bez węzła) – węzeł
Kamieńsk (z węzłem) od km 351+800,00 do km 376+000,00”

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - Informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 informuje, że w dniu
18 kwietnia 2019 r. Emitent podpisał Umowę (dalej: „Umowa”) ze Skarbem Państwa - Generalnym
Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie .
Przedmiotem Umowy jest „Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn (bez węzła) – gr. woj.
łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51. Odcinek B - węzeł Bełchatów (bez węzła) –
węzeł Kamieńsk (z węzłem) od km 351+800,00 do km 376+000,00”.

Wartość Umowy: 857.000.000,00 zł brutto (słownie: osiemset pięćdziesiąt siedem milionów złotych).

Termin zakończenia prac wymienionych w Umowie:
35 miesięcy od daty podpisania umowy;
do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca);
do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca).
Szczegółowe warunki przedmiotowej umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych
dla tego typu umów.
Informacja o podpisaniu Umowy została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna,
zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę
2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i

2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na znaczną w skali Spółki
wartość Umowy oraz jej znaczenie dla Emitenta.
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