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Treść raportu:

Zarząd FAMUR S.A. przekazuje, iŜ powziął informację, Ŝe Emitent oraz jego podmioty zaleŜne od dnia 15 grudnia
2009r. tj. opublikowania raportu bieŜącego nr 47/2009 zawarły ze sobą szereg umów jednostkowych, których
łączna wartość przekroczyła 10% kapitałów własnych FAMUR S.A. według stanu na 31 grudnia 2009, tj. stanu
wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu kwartalnego. Tym samym łączna wartość tych umów spełnia
kryterium uznania ich za znaczącą umowę.
Łączna wartość netto zawartych umów, o których Emitent powziął wiadomość w okresie od 15 grudnia 2009r. do
16 kwietnia 2010r. wynosi 67.212.628 zł. Umową o największej wartości jest umowa zawarta w dniu 15 marca
2010r. pomiędzy Fabryką Zmechanizowanych Obudów Ścianowych Fazos S.A. a Polskimi Maszynami Górniczymi
S.A, której przedmiotem jest dostawa 120 sztuk sekcji zmechanizowanej obudowy ścianowej ze sterowaniem
elektrohydraulicznym wraz z nadzorem nad montaŜem i rozruchem urządzenia. Wartość netto umowy wynosi
28.800.000 zł. PowyŜsza umowa została zawarta w celu wykonania umowy kupna sprzętu górniczego zawartej w
dniu 25 lutego 2010r. przez Polskie Maszyny Górnicze S.A. z kontrahentem meksykańskim. Strony ustaliły odbiór
przedmiotu umowy w 3 partiach, odbiór ostatniej partii nastąpi do 5 stycznia 2011 roku. Miejscem odbioru jest
magazyn Spółki Fazos S.A. zlokalizowany w Tarnowskich Górach. Płatność za przedmiot umowy została
podzielona na 9 rat, z czego ostatnia rata płatna będzie do 90 dni od odbioru ostatniej partii dostawy. Sprzedający
udzielił następujących gwarancji: 60 miesięcznej na elementy konstrukcyjne jednak nie dłuŜej niŜ 64 miesiące od
daty odbioru przedmiotu umowy, 24 miesięcznej na hydraulikę siłową i sterowanie nie dłuŜej jednak niŜ 28
miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy oraz 120 miesięcznej gwarancji od momentu oddania obudowy do
uŜytku w ścianie na powłoki antykorozyjne. Odpowiedzialność Stron z tytułu niniejszego Kontraktu ograniczona jest
do rzeczywistych szkód, z wyłączeniem utraconych korzyści. Całkowita odpowiedzialność Sprzedającego
ograniczona jest do 100% ogólnej wartości kontraktu.
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