
Raport bieżący nr 38/2007 
Data sporządzenia: 29-05-2007 
Temat: Zawarcie przez spółkę zależną MST Deweloper Sp. z o.o. umowy o wykonanie 
robót budowlanych apartamentowca w Krynicy - Zdroju 
 
Treść raportu: 
 
Zarząd Masters S.A. działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów 
papierów wartościowych, zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym podjął informację o zawarciu znaczącej 
umowy przez spółkę zależną MST Deweloper Sp. z o.o. 
 
1. Data zawarcia umowy:  
 
28 maja 2007 roku 
 
2. Oznaczenie stron umowy: 
 
MST Deweloper Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, spółka zależna od MASTERS S.A. - Zamawiający 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „CHEMOBUDOWA – KRAKÓW” Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Krakowie - Wykonawca 
 
3. Oznaczenie przedmiotu umowy: 
 
Przedmiotem umowy jest wybudowanie, w systemie generalnego wykonawstwa Budynku 
Mieszkaniowego Wielorodzinnego zlokalizowanego w Krynicy – Zdroju, przy ulicy Piłsudskiego. 
 
4. Istotne warunki umowy: 
 
Wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych określono ryczałtowo na poziomie 14,93 mln zł 
netto. Pozostałe warunki tej umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego 
typu umów. 
 
5. Kary umowne: 
 
Wykonawcy przysługują następujące kary umowne w przypadku: 

⎯ odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada 
Zamawiający -  w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto, 

⎯ opóźnienia w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego 
netto za każdy dzień zwłoki, 

⎯ opóźnienia w przeprowadzeniu odbiorów w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego 
netto za każdy dzień zwłoki. 

 
Inwestorowi przysługują analogiczne kary umowne: za odstąpienie od umowy z  winy Wykonawcy, 
za opóźnienie w terminie odbioru końcowego oraz za opóźnienie usunięcia wad i usterek. 
Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne. 
 
6. Zastrzeżenie warunku: 
 
Umowa nie zawiera zastrzeżenia warunku lub terminu. 
 
7. Kryterium uznania umowy za znaczącą: 
 
Umowa została uznana za znaczącą, gdyż wartość umowy przekracza 10 % kapitałów własnych 
MASTERS S.A.  - podmiotu dominującego w stosunku do MST Deweloper Sp. z o.o. 
 


