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Treść raportu:

Zarząd AQUATECH S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 06.11.2017 r. pomiędzy
AQUATECH S.A. z s. w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) a Przedsiębiorstwem Produkcyjno Handlowym
OREX-Rotomoulding Sp. z o.o. („Dostawca”) zawarta została umowa na dostawę maszyn i urządzeń w ramach
otrzymanego przez Aquatech S.A. dofinansowania unijnego (Regionalny Program Operacyjny województwa
Podlaskiego).
Umowa została zawarta na podstawie dokonanego przez Aquatech S.A. wyboru oferty złożonej przez
Wykonawcę, na zamówienie realizowane w ramach projektu unijnego pn. „Inwestycje w innowacyjne technologie
produkcji drogą poprawy konkurencyjności Aquatech S.A.”.
Całkowita wartość umowy dostawy wynosi 5.017.000,00 (słownie: pięć milionów siedemnaście tysięcy) złotych
netto, a realizacja przedmiotu umowy nastąpi do końca III kwartału 2018 roku. 65% tej kwoty, czyli 3.261.050,00
(trzy miliony dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt) złotych netto jest kwotą dofinansowania projektu z
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w ramach umowy unijnej nr
UDA-RPPD.01.03.00-20-0010/16-00.
W ramach przedmiotowego zamówienia Wykonawca dostarczy i zainstaluje w Zakładzie Produkcyjnym Aquatech
S.A. w Łomży maszyny do rotomouldingu oraz zestaw form do rotomouldingu. Zakończenie projektu spowoduje
zwiększenie mocy produkcyjnych Aquatech S.A. o 217% w stosunku do aktualnie posiadanych mocy
produkcyjnych. Jednocześnie - Spółka Aquatech S.A. rozszerzy ofertę produktową o cztery (4) rodziny
produktowe, z czego trzech produktów będzie jedynym producentem w Polsce.
Emitent informuje o przedmiotowej umowie, ponieważ ma ona kluczowy wpływ na działalność Spółki w latach
kolejnych poprzez przewidywany wzrost przychodów Emitenta z działalności podstawowej.
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