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Podstawa prawna: §5 ust. 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.
Zarząd OPTeam S.A. (Spółka) informuje o przekroczeniu progu obrotów na wartość znaczącą
z PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie przy ul. Garbarskiej 21A (PGE Dystrybucja S.A.).
Łączna wartość obrotów z PGE Dystrybucja S.A. na dzień przekazania niniejszego raportu
wynosi netto 2.843.550 zł (dwa miliony osiemset czterdzieści trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt
złotych 00/100 groszy).
Transakcją o najwyższej wartości w ramach podanej wyżej kumulowanej wartości obrotów
z PGE Dystrybucja S.A., jest umowa zawarta w dniu 23.12.2015 r. Jej przedmiotem
jest dostawa przez Wykonawcę (konsorcjum firm: OPTeam SA - lider i Emerson Network
Power Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie), urządzeń wchodzących w skład wyposażenia
serwerowni. Łączna wartość umowy netto wynosi: 458.000,00 zł (słownie: czterysta
pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych zero groszy).
Strony umowy przewidziały kary umowne:
1. Zamawiający ma prawo do naliczania kary umownej:
-w wysokości 20% wynagrodzenia umownego w przypadku odstąpienia od umowy przez
którąkolwiek ze stron z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca
-w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w realizacji dostawy
oraz w terminie usunięcia wad zgłoszonych w okresie gwarancji.
2. Wykonawca ma prawo do naliczania kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia
umownego w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn,
za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.
Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z zachowaniem
prawa do naliczania kary umownej, o której mowa powyżej w przypadku niezrealizowania
przez Wykonawcę dostawy w terminie określonym w umowie. Jeżeli szkody przekroczą kary
umowne, strony mogą dochodzić na zasadach określonych Kodeksem Cywilnym
odszkodowania uzupełniającego przewyższającego kary umowne, do wysokości poniesionej
szkody. Pozostałe postanowienia umowy są typowe dla tego rodzaju kontraktów.
Jako kryterium uznania kumulowanej kwoty obrotów za znaczącą przyjęto wartość 10%
kapitałów własnych Spółki wg bilansu opublikowanego za trzeci kwartał 2015 r

