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Treść raportu:

Zarząd FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: "Emitent", „Spółka”, "Kupujący") nawiązując do raportu
bieżącego nr 10/2021 z dnia 17 marca 2021 r., dotyczącego zawarcia z Trina Solar Schweiz AG (dalej:
"Sprzedający", „Trina”) umowy ramowej na dostawy paneli fotowoltaicznych (dalej: „Umowa”), informuje o
wystąpieniu przez Emitenta w dniu dzisiejszym z roszczeniem względem Sprzedającego, w związku z
niewywiązaniem się przez Trina z Umowy.
Sprzedający nie wywiązał się z realizacji części kolejnych zamówień objętych Umową w uzgodnionych terminach.
Zważywszy, że Strony nie osiągnęły porozumienia w kwestii realizacji opóźnionych dostaw i warunków współpracy
Emitent wystąpił z roszczeniem o zapłatę kar umownych oraz z ostatecznym wezwaniem do natychmiastowego
wykonania zaległych dostaw przez Sprzedającego.
Mając na uwadze powyższe, Emitent wskazuje, iż będzie podejmował wszelkie kroki prawne celem
zabezpieczenia swoich interesów, a w razie braku niezwłocznego zrealizowania przez Sprzedającego zaległych
dostaw, zwróci się o rozstrzygnięcie do przewidzianego umową sądu właściwego.
W celu zabezpieczenia ciągłości realizacji projektów fotowoltaiczinych Emitent równolegle prowadzi rozmowy z
alternatywnymi dostawcami paneli fotowoltaicznych.
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