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Treść raportu:

Zarząd Famur S.A. przekazuje, iŜ powziął wiadomość, Ŝe Emitent oraz jego podmioty zaleŜne od dnia 24 stycznia
2011r. tj. opublikowania raportu bieŜącego nr 6/2011 zawarły z Kompanią Węglową S.A. szereg umów
jednostkowych, których łączna kwota przekracza 10% kapitałów własnych FAMUR S.A. według stanu na dzień 31
grudnia 2010, 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 widomość w okresie od 24 stycznia 2011r. do 22
marca 2011r. wynosi 94.084.536 zł. Umową o największej wartości jest umowa zawarta w dniu 4 marca 2011 r.
pomiędzy konsorcjum spółek FAZOS S.A. i Towarzystwo Leasingowe K4 Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna a Kompanią Węglową S.A., której przedmiotem jest leasing
finansowy wraz z dostawą 118 kompletów fabrycznie nowych sekcji obudowy zmechanizowanej wraz z nową
ścianową magistralą ciśnieniową i spływową oraz częściami zapasowymi dla KWK „Ziemowit”. Wartość netto
umowy wynosi 27.862.601,30 zł (raty kapitałowe + cześć odsetkowa). Strony ustaliły, Ŝe płatność za okres
uŜywania przedmiotu leasingu została rozłoŜona na 36 rat, a płatność raty następuje ostatniego dnia miesiąca.
Cześć odsetkowa raty ustalana jest w oparciu o stawkę WIBOR 1M, z przedostatniego dnia notowań w miesiącu
poprzedzającym dany okres obrachunkowy, powiększaną o marŜę. W momencie uregulowania ostatniej raty
leasingowej oraz wszystkich naleŜnych opłat wynikających z umowy, nastąpi przeniesienie prawa własności
przedmiotu leasingu na Zamawiającego. Strony ustaliły, iŜ przedmiot umowy zostanie zrealizowany do 20 tygodni
od momentu jej zawarcia. Wykonawca udziela dla przedmiotu umowy w zaleŜności od jego elementów gwarancji
na okres od 60 do 24 miesięcy. Ponadto wykonawca zapewnia dostępność usług serwisowych przez 24 godziny
na dobę we wszystkie dni tygodnia w czasie do 8 godzin od momentu powiadomienia serwisu. Zamawiający
zobowiązany jest do ubezpieczenia przedmiotu leasingu na swój koszt w okresie obowiązywania umowy. Strony
ustaliły kary umowne w wysokości 0,1% wartości brutto umowy za kaŜdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu
umowy, 0,2% wartości brutto umowy za kaŜdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz
10% wartości brutto umowy w razie nieprzystąpienia do realizacji lub odstąpienia od umowy z winy jednej ze stron.
Strony zachowały prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych do wysokości
faktycznie poniesionych szkód.
Kapitały własne Famur S.A. będące podstawą kryterium wynosiły 644.205 tys. zł wg. stanu na dzień 31.12.2010r.
wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu kwartalnego.
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