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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. oraz nr 53/2021 z dnia 29 października 2021 r., dotyczącego
zawarcia z Trina Solar Schweiz AG (dalej: "Sprzedający", „Trina”) umowy ramowej na dostawy paneli
fotowoltaicznych (dalej: „Umowa”), (Emitent i Trina zwani dalej łącznie: „Stronami”), informuje, iż w dniu
dzisiejszym Strony Umowy osiągnęły porozumienie w kwestii dostaw niezrealizowanej części zamówień w
ramach umowy zawartej w marcu 2021r.
Strony zawarły nową umowę ramową na brakujące oraz dodatkowe dostawy paneli fotowoltaicznych („Nowa
umowa ramowa”) z terminem realizacji w 4 kwartale 2021r. i 1 półroczu 2022r., której łączna wartość wynosi ok.
20,7 mln EUR, czyli ok 97 mln PLN wg średniego kursu EUR/PLN z dnia 19.11.2021 r tj. 1 EUR = 4,6844 PLN.
Z dniem zawarcia Nowej umowy ramowej, Umowa zawarta dnia 17 marca 2021 r. ulega rozwiązaniu za
porozumiem Stron w części dotyczącej niezrealizowanych dostaw, z zastrzeżeniem, iż roszczenia zgłaszane
uprzednio przez Emitenta względem Sprzedającego z tytułu niezrealizowanych dostaw z rozwiązanej Umowy (tj.
m.in. roszczenia o zapłatę kar umownych) staną się wymagalne w przypadku wystąpienia opóźnienia w realizacji
dostaw w ramach Nowej umowy ramowej.
Pozostałe warunki Nowej umowy ramowej nie odbiegają od typowych warunków rynkowych stosowanych w tego
typu umowach.
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