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Treść raportu:

Zarząd Fabryki Maszyn Famur S.A. na podstawie § 5 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie
informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równowaŜne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim informuje, Ŝe w dniu dzisiejszym pozyskał informację, Ŝe 31 grudnia 2009 roku kancelaria prawna
reprezentująca Emitenta oraz jego Spółkę zaleŜną, Fabrykę Zmechanizowanych Obudów Ścianowych FAZOS S.A.
złoŜyła w Sądzie Okręgowym w Katowicach trzy pozwy przeciwko KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (w tym dwa,
w których obok KOPEX S.A. pozwanym została równieŜ Fabryka Urządzeń Górniczych TAGOR S.A., Spółka zaleŜna
KOPEX S.A.).
Łączna wartość roszczeń dochodzonych przez Famur S.A. oraz jej Spółkę zaleŜną FAZOS S.A. wynosi 114.344.258
zł, która to kwota przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta. Z powyŜszej kwoty Fabryka Maszyn Famur S.A.
dochodzi bezpośrednio od KOPEX S.A. kwoty 40.261.950 zł tytułem kary umownej przewidzianej postanowieniami
umowy o współpracy z dnia 11 stycznia 2008 roku, a Spółka FAZOS S.A. dochodzi od pozwanych solidarnie
KOPEX S.A. i TAGOR S.A. łącznie kwoty 74.082.308 zł tytułem odszkodowania. Wszystkie trzy pozwy dotyczą
roszczeń z tytułu niewykonania przez KOPEX S.A. i jej Spółkę zaleŜną umowy o współpracy z dnia 11 stycznia 2008
roku oraz z dnia 5 czerwca 2008 roku, i obejmują roszczenia, o których emitent informował w raporcie bieŜącym nr
44/2009 z dnia 5 listopada 2009 roku. Z uwagi na zakwestionowanie przez KOPEX S.A. i TAGOR S.A. roszczeń
wysuniętych przez FAMUR S.A. i FAZOS S.A., opisanych w powołanym wyŜej raporcie bieŜącym oraz wobec braku
jakiejkolwiek merytorycznej odpowiedzi na zgłoszone roszczenia, Emitent i jego Spółka zaleŜna podjęły decyzję o
skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego. W ocenie Emitenta, KOPEX S.A. oraz jej Spółka zaleŜna
nie wywiązały się z zawartych umów o współpracy z dnia 11 stycznia 2008 roku i 5 czerwca 2008 roku, co
uzasadnia dochodzenie zastrzeŜonej umową kary umownej oraz szkody poniesionej przez FAZOS S.A. w związku z
brakiem realizacji kontraktu na rzecz odbiorcy chińskiego.
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