ANEKS NR 2
Aneks nr 2 do Prospektu Emisyjnego Akcji Serii B FAMUR S.A.
zatwierdzonego przez KPWiG w dniu 21 czerwca 2006r.
Aneks do zatwierdzonego Prospektu uwzględnia zdarzenia i okoliczności, które mogłyby wpłynąć w sposób znaczący na ocenę
papierów wartościowych Spółki, o których Spółka powzięła wiadomość w dniu 29 czerwca 2006 roku.
Zmiana nr 1
Było: str. 68 pkt. 6.6.4
6.6.4. Istotne umowy FMG PIOMA S.A.
1) Umowa na zakup części zamiennych nowych, świadczenie usług remontowych i serwisowych podzespołów
przenośników taśmowych produkcji FMG PIOMA SA zawarta z Kompanią Węglową S.A. z siedzibą w Katowicach
(Zamawiający) w dniu 9 lutego 2005 roku
Przedmiotem umowy jest zlecenie wykonania przez FMG PIOMA S.A., wyszczególnionych w załącznikach do umowy, usług
remontowych, serwisowych oraz dostaw części zamiennych dla kopalń/zakładów Zamawiającego. Umowa określa szczegółowe
zasady realizacji usług serwisowych, dostawy części zamiennych oraz remontowania podzespołów. Wartość umowy wyznacza
suma zleceń wystawionych przez kopalnie/zakłady Zamawiającego i nie może przekroczyć ustalonej umowie kwoty. Załącznik
do umowy określa sumę wartości zleceń, które może skierować każda z kopalń/zakładów Zamawiającego. Maksymalne ceny
jednostkowe za dostarczony towar określone zostały w załączniku do umowy i obowiązują przez okres co najmniej 12 miesięcy.
Mogą one corocznie ulegać zmianie na pisemny wniosek stron, przy czym zmiana cen nie może przekroczyć ustalonego
wskaźnika. FMG PIOMA S.A. jest zobowiązana zapłacić kary umowne m.in. w razie zwłoki w przekazaniu określonego w
zleceniu przedmiotu usługi/dostawy. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić karę umowną za odstąpienie od zlecenia. Strony
mogą dochodzić pokrycia strat na zasadach ogólnych. Umowa zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2007 roku, z
możliwością odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy.
2) Umowa na zakup części zamiennych nowych, świadczenie usług remontowych i serwisowych kolejek spalinowych i
linowych podwieszanych oraz osprzętu transportowego produkcji FMG PIOMA SA zawarta z Kompanią Węglową S.A. z
siedzibą w Katowicach (Zamawiający) w dniu 15 lutego 2005 roku
Przedmiotem umowy jest zlecenie wykonania przez FMG PIOMA S.A., wyszczególnionych w załącznikach do umowy, usług
remontowych, serwisowych oraz dostaw części zamiennych dla kopalń/zakładów Zamawiającego. Umowa określa szczegółowe
zasady realizacji usług serwisowych, dostawy części zamiennych oraz remontowania podzespołów. Wartość umowy wyznacza
suma zleceń wystawionych przez kopalnie/zakłady Zamawiającego i nie może przekroczyć ustalonej umowie kwoty. Załącznik
do umowy określa sumę wartości zleceń, które może skierować każda z kopalń/zakładów Zamawiającego. Maksymalne ceny
jednostkowe za dostarczony towar określone zostały w załączniku do umowy i obowiązują przez okres co najmniej 12 miesięcy.
Mogą one corocznie ulegać zmianie na pisemny wniosek stron, przy czym zmiana cen nie może przekroczyć ustalonego
wskaźnika. FMG PIOMA S.A. jest zobowiązana zapłacić kary umowne m.in. w razie zwłoki w przekazaniu określonego w
zleceniu przedmiotu usługi/dostawy. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić karę umowną za odstąpienie od zlecenia. Strony
mogą dochodzić pokrycia strat na zasadach ogólnych. Umowa zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2007 roku, z
możliwością odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy.
3) Umowa na zakup części zamiennych nowych, świadczenie usług remontowych i serwisowych obudów
zmechanizowanych (część konstrukcyjna) produkcji FMG PIOMA SA zawarta z Kompanią Węglową S.A. z siedzibą w
Katowicach (Zamawiający) w dniu 6 lipca 2005 roku
Przedmiotem umowy jest zlecenie wykonania przez FMG PIOMA S.A., wyszczególnionych w załącznikach do umowy, usług
remontowych, serwisowych oraz dostaw części zamiennych dla kopalń/zakładów Zamawiającego. Umowa określa szczegółowe
zasady realizacji usług serwisowych, dostawy części zamiennych oraz remontowania podzespołów. Wartość umowy wyznacza
suma zleceń wystawionych przez kopalnie/zakłady Zamawiającego i nie może przekroczyć ustalonej umowie kwoty. Załącznik
do umowy określa sumę wartości zleceń, które może skierować każda z kopalń/zakładów Zamawiającego. Maksymalne ceny
jednostkowe za dostarczony towar określone zostały w załączniku do umowy i obowiązują przez okres co najmniej 12 miesięcy.
Mogą one corocznie ulegać zmianie na pisemny wniosek stron, przy czym zmiana cen nie może przekroczyć ustalonego
wskaźnika. FMG PIOMA S.A. jest zobowiązana zapłacić kary umowne m.in. w razie zwłoki w przekazaniu określonego w
zleceniu przedmiotu usługi/dostawy. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić karę umowną za odstąpienie od zlecenia. Strony
mogą dochodzić pokrycia strat na zasadach ogólnych. Umowa zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2007 roku, z
możliwością odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy.
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Jest: str. 68 pkt. 6.6.4
6.6.4. Istotne umowy FMG PIOMA S.A.
1) Umowa na zakup części zamiennych nowych, świadczenie usług remontowych i serwisowych podzespołów
przenośników taśmowych produkcji FMG PIOMA SA zawarta z Kompanią Węglową S.A. z siedzibą w Katowicach
(Zamawiający) w dniu 9 lutego 2005 roku
Przedmiotem umowy jest zlecenie wykonania przez FMG PIOMA S.A., wyszczególnionych w załącznikach do umowy, usług
remontowych, serwisowych oraz dostaw części zamiennych dla kopalń/zakładów Zamawiającego. Umowa określa szczegółowe
zasady realizacji usług serwisowych, dostawy części zamiennych oraz remontowania podzespołów. Wartość umowy wyznacza
suma zleceń wystawionych przez kopalnie/zakłady Zamawiającego i nie może przekroczyć ustalonej umowie kwoty. Załącznik
do umowy określa sumę wartości zleceń, które może skierować każda z kopalń/zakładów Zamawiającego. Maksymalne ceny
jednostkowe za dostarczony towar określone zostały w załączniku do umowy i obowiązują przez okres co najmniej 12 miesięcy.
Mogą one corocznie ulegać zmianie na pisemny wniosek stron, przy czym zmiana cen nie może przekroczyć ustalonego
wskaźnika. FMG PIOMA S.A. jest zobowiązana zapłacić kary umowne m.in. w razie zwłoki w przekazaniu określonego w
zleceniu przedmiotu usługi/dostawy. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić karę umowną za odstąpienie od zlecenia. Strony
mogą dochodzić pokrycia strat na zasadach ogólnych. Umowa zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2007 roku, z
możliwością odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy. Pismem z dnia 22 czerwca 2006 roku Zamawiający, w związku z zaistnieniem istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotowej umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, powiadomił FMG PIOMA S.A. o odstąpieniu od umowy z dniem 10 lipca 2006 roku.
2) Umowa na zakup części zamiennych nowych, świadczenie usług remontowych i serwisowych kolejek spalinowych i
linowych podwieszanych oraz osprzętu transportowego produkcji FMG PIOMA SA zawarta z Kompanią Węglową S.A. z
siedzibą w Katowicach (Zamawiający) w dniu 15 lutego 2005 roku
Przedmiotem umowy jest zlecenie wykonania przez FMG PIOMA S.A., wyszczególnionych w załącznikach do umowy, usług
remontowych, serwisowych oraz dostaw części zamiennych dla kopalń/zakładów Zamawiającego. Umowa określa szczegółowe
zasady realizacji usług serwisowych, dostawy części zamiennych oraz remontowania podzespołów. Wartość umowy wyznacza
suma zleceń wystawionych przez kopalnie/zakłady Zamawiającego i nie może przekroczyć ustalonej umowie kwoty. Załącznik
do umowy określa sumę wartości zleceń, które może skierować każda z kopalń/zakładów Zamawiającego. Maksymalne ceny
jednostkowe za dostarczony towar określone zostały w załączniku do umowy i obowiązują przez okres co najmniej 12 miesięcy.
Mogą one corocznie ulegać zmianie na pisemny wniosek stron, przy czym zmiana cen nie może przekroczyć ustalonego
wskaźnika. FMG PIOMA S.A. jest zobowiązana zapłacić kary umowne m.in. w razie zwłoki w przekazaniu określonego w
zleceniu przedmiotu usługi/dostawy. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić karę umowną za odstąpienie od zlecenia. Strony
mogą dochodzić pokrycia strat na zasadach ogólnych. Umowa zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2007 roku, z
możliwością odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy. Pismem z dnia 22 czerwca 2006 roku Zamawiający, w związku z zaistnieniem istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotowej umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, powiadomił FMG PIOMA S.A. o odstąpieniu od umowy z dniem 10 lipca 2006 roku.
3) Umowa na zakup części zamiennych nowych, świadczenie usług remontowych i serwisowych obudów
zmechanizowanych (część konstrukcyjna) produkcji FMG PIOMA SA zawarta z Kompanią Węglową S.A. z siedzibą w
Katowicach (Zamawiający) w dniu 6 lipca 2005 roku
Przedmiotem umowy jest zlecenie wykonania przez FMG PIOMA S.A., wyszczególnionych w załącznikach do umowy, usług
remontowych, serwisowych oraz dostaw części zamiennych dla kopalń/zakładów Zamawiającego. Umowa określa szczegółowe
zasady realizacji usług serwisowych, dostawy części zamiennych oraz remontowania podzespołów. Wartość umowy wyznacza
suma zleceń wystawionych przez kopalnie/zakłady Zamawiającego i nie może przekroczyć ustalonej umowie kwoty. Załącznik
do umowy określa sumę wartości zleceń, które może skierować każda z kopalń/zakładów Zamawiającego. Maksymalne ceny
jednostkowe za dostarczony towar określone zostały w załączniku do umowy i obowiązują przez okres co najmniej 12 miesięcy.
Mogą one corocznie ulegać zmianie na pisemny wniosek stron, przy czym zmiana cen nie może przekroczyć ustalonego
wskaźnika. FMG PIOMA S.A. jest zobowiązana zapłacić kary umowne m.in. w razie zwłoki w przekazaniu określonego w
zleceniu przedmiotu usługi/dostawy. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić karę umowną za odstąpienie od zlecenia. Strony
mogą dochodzić pokrycia strat na zasadach ogólnych. Umowa zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2007 roku, z
możliwością odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy. Pismem z dnia 22 czerwca 2006 roku Zamawiający, w związku z zaistnieniem istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotowej umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, powiadomił FMG PIOMA S.A. o odstąpieniu od umowy z dniem 10 lipca 2006 roku.
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Emitent
Imię i nazwisko

Funkcja/stanowisko
sposób reprezentacji

Waldemar Łaski

Prezes Zarządu

Wojciech Wrona

Wiceprezes Zarządu

Podpis

1. Wprowadzający – Tomasz Domogała
Imię i nazwisko

Funkcja/stanowisko
sposób reprezentacji

Podpis

2. Wprowadzający – Lodus Sp. z o.o.
Imię i nazwisko

Funkcja/stanowisko
sposób reprezentacji

Mariusz Kozłowski

Prezes Zarządu

Jan Kawaler

Wiceprezes Zarządu

Podpis

3. Wprowadzający – Polaris Chłodnie Śląskie Sp. z o.o.
Imię i nazwisko

Funkcja/stanowisko
sposób reprezentacji

Jadwiga Witkowska

Prezes Zarządu

Marian Paszek

Wiceprezes Zarządu

Podpis
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