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Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne 

Treść raportu: 

Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce („Emitent”) informuje, iż w dniu 6 marca 2018 roku na 

rozprawie przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, w imieniu 

Emitenta oraz w imieniu Adgar BC III Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka 

komandytowa w Warszawie („Adgar”) została podpisana ugoda („Ugoda”). Ugoda dotyczy 

sporu pomiędzy Adgar jako zamawiającym i Emitentem jako wykonawcą związanego z 

zawarciem i wykonaniem umowy o wykonawstwo robót budowlanych z dnia 31 lipca 2014 r. 

(„Umowa”). Przedmiotem Umowy była rozbudowa, remont i modernizacja kompleksu biurowo-

usługowego Adgar Park West w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 181, 181B i 181C. Na 

podstawie Ugody, Adgar zapłaci Emitentowi w terminie (1) kwotę 1.639.034,37 zł i 23% podatek 

VAT jako wynagrodzenie za roboty podstawowe; (2) kwotę 1.383.192,93 zł i 23% podatek VAT 

jako wynagrodzenie za roboty dodatkowe oraz (3) kwotę 2.977.772,70 zł jako zatrzymaną jako 

kaucję należytego wykonania umowy. Ugoda uwzględnia i reguluje także kwestie związane z 

rozliczeniami wynagrodzeń podwykonawców zatrudnionych przez Emitenta dla realizacji 

przedmiotu Umowy. Na podstawie Ugody, Adgar zwolnił Emitenta z wszystkich i wszelkich wad i 

usterek związanych z wykonaniem przez Emitenta wszelkich prac oraz robót w związku z 

zawarciem i wykonaniem Umowy. Ugoda wyczerpuje wszelkie roszczenia jej stron wynikające z 

Umowy lub związane z Umową. Zgodnie z treścią Ugody, jej strony wniosły o nadanie Ugodzie 

formy wyroku sądu arbitrażowego w zakresie postanowień Ugody dotyczących zobowiązania 

do zapłaty przez Adgar na rzecz Emitenta. 

O zawarciu Umowy Emitent informował raportem bieżącym nr 37/2014 z dnia 1 sierpnia 2014 

roku. 



 

O wszczęciu postępowania arbitrażowego przeciwko Adgar Emitent informował raportem 

bieżącym nr 47/2015 z dnia 8 grudnia 2015 roku. 

Zawarcie Ugody zostało uznane za informację poufną ze względu na przedmiot i wartość sporu 

pomiędzy Emitentem a Adgar oraz jego definitywne zakończenie. 

 


