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Skrócona nazwa emitenta: AWBUD S.A. 

Temat: Zawarcie aneksu do umowy na wybudowanie obiektu hotelowego w Międzyzdrojach 

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

Treść raportu: 

Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce („Emitent”) informuje, iż w dniu 13 sierpnia 2018 r. został 

podpisany aneks nr 1 („Aneks”) do umowy z dnia 14 czerwca 2018 r. („Umowa”) zawartej 

pomiędzy Emitentem a MINDE Sp. z o.o. w Kołobrzegu jako Inwestorem, której przedmiotem jest 

wybudowanie obiektu hotelowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Międzyzdrojach przy 

Alei Gwiazd 15. Emitent informował o zawarciu Umowy w raporcie bieżącym nr 19/2018 z dnia 

14 czerwca 2018 r. 

Aneks przedłuża do 120 dni termin ziszczenia się warunków wejścia w życie Umowy. Wobec 

zmiany wprowadzonej Aneksem, Umowa wchodzi w życie pod warunkiem łącznego ziszczenia 

się następujących warunków: 

a) wydania przez właściwy organ ostatecznego pozwolenia na budowę Przedmiotu Umowy, 

b) wydania decyzji o udzieleniu kredytu na sfinansowania budowy Przedmiotu Umowy 

wykonania Przedmiotu Umowy przez bank, w którym Inwestor złożył już wniosek o udzielenie 

kredytu na sfinansowanie wykonania Przedmiotu Umowy lub przez inny bank, do którego 

Inwestor złoży taki wniosek, 

c) w terminie do 120 dni kalendarzowych od daty zawarcia niniejszej Umowy Inwestor 

przekaże Wykonawcy na piśmie informację o ziszczeniu się warunków wskazanych w lit a) 

oraz lit b) powyżej bądź informację o braku ziszczenia się obu tych warunków łącznie lub 

ziszczeniu się tylko jednego z nich. 

W przypadku, w którym nie ziszczą się warunki wskazane w lit a) oraz lit b) powyżej w terminie 

wskazanym w pkt 3) powyżej Umowę uważa się za niezawartą z zastrzeżeniem zdania 

następnego. Jednakże w przypadku nieziszczenia się tych warunków i nie wejścia w życie 

niniejszej Umowy, Strony podejmą dalsze negocjacje dotyczące zawarcia umowy na realizację 



 

przedmiotu Umowy i wszelkie niezbędne czynności umożliwiające zawarcie i wejście w życie tej 

umowy. 

Zawarcie Aneksu do Umowy zostało uznane za informację poufną ze względu na wysokość 

wynagrodzenia należnego Emitentowi zgodnie z Umową. 

 


