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Treść  raportu:

RADPOL S.A. („Emitent” lub „Radpol”) niniejszym informuje, że w dniu 3 grudnia 2015 r. zawarł z Veolia Energia 
Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie (dawniej Dalkia Warszawa S.A.), KRS nr 0000146143 („Veolia”) aneks do 
Warunkowej Umowy Sprzedaży Udziałów z dnia 6 czerwca 2013r. („Umowa Sprzedaży”), o której zawarciu Emitent 
informował w dniu 28 czerwca 2013 roku raportem bieżącym nr 20/2013, na mocy której Radpol jako kupujący 
kupił od Veolia jako Sprzedającej 4.571 udziałów Finpol Rohr Sp. z o.o. („Finpol”) stanowiących 100 % kapitału 
zakładowego Finpol za łączną cenę wynoszącą 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych) za wszystkie 4.571 
udziałów Finpol. 
Zawartym aneksem Strony dokonały zmiany Umowy Sprzedaży w zakresie dotyczącym współpracy Veolia i Radpol 
po nabyciu Udziałów Finpol tj. w zakresie zakupu przez Veolia i Spółek z Grupy Veolia od Emitenta i Spółek 
powiązanych kapitałowo z Emitentem materiałów, w tym w szczególności rur preizolowanych („Zakupy 
gwarantowane”). Strony wydłużyły okres Zakupów gwarantowanych o jeden rok tj. do końca 2018 i okreś liły nową 
wartość Zakupów gwarantowanych na 67 mln. Szczegółowe warunki dostawy w ramach Zakupów 
gwarantowanych, w tym wymagania techniczne i jakościowe materiałów zostały okreś lone przez Strony w 
odrębnej umowie („Umowa realizacyjna”). Nadto na mocy zawartego aneksu Radpol udzieli na materiały 
dostarczane w ramach Zakupów gwarantowanych 120 miesięcznej gwarancji jakości, na warunkach okreś lonych 
w Umowie realizacyjnej. W przypadku gdy do dnia  31 grudnia 2018 roku Veolia nie złoży zamówień na kwotę 
wskazaną powyżej zapłaci Radpol do dnia 30 marca 2019 r. karę umowną w wysokości łącznie 10% wartości 
netto niezrealizowanych zamówień. Obowiązek zapłaty kary nie dotyczy sytuacji, w której brak realizacji zamówienia 
wynika z odmowy sprzedaży przez Radpol lub w przypadku opóźnienia Radpol lub spółek z Grupy Radpol w 
realizacji w ustalonych terminach zamówienia złożonego przez Veolia. Strony postanowiły, że wartości zakupów 
gwarantowanych nie będą obniżać dostawy realizowane przez Radpol lub spółek z Grupy Radpol na podstawie 
postępowań przetargowych prowadzonych w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych(Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z późn. zm.).
Pozostałe warunki Umowy Sprzedaży ujawnione na mocy wskazanego na wstępie raportu pozostały bez zmian.
Emitent wskazuje, że Umowa Sprzedaży jest umową znaczącą, gdyż jej wartość przekracza 10 % 
skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży grupy Emitenta.
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