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Treść raportu:

Zarząd Famur S.A. przekazuje, iŜ powziął informację, Ŝe wartość umów jednostkowych podpisanych z Jastrzębską
Spółką Węglową S.A. przez Emitenta oraz jego podmioty zaleŜne w ciągu ostatnich 12 miesięcy przekracza poziom
10% kapitałów własnych FAMUR S.A. według stanu na dzień 31 marca 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 w okresie ostatnich 12 miesięcy umów wynosi 63.957.974 zł. Umową o
największej wartości jest umowa ramowa zawarta w dniu 9 października 2009r. pomiędzy konsorcjum Spółek
Famur S.A. i Famur Sp. z o.o. a Jastrzębską Spółką Węglową S.A. na kwotę 14.677.982,15 zł (wartość netto).
Przedmiotem umowy jest świadczenie serwisu technicznego oraz dostawa części zamiennych, podzespołów,
zespołów dla kombajnów ścianowych typu KGE i KGS dla Zakładów JSW S.A. Strony ustaliły 24 miesięczny termin
realizacji umowy, jednak nie dłuŜej niŜ do wyczerpania wartości powyŜszej umowy. Wartość poszczególnych
zamówień będzie kaŜdorazowo ustalana w oparciu o ilość przepracowanych roboczogodzin oraz wartość
dostarczonych/wymienionych części oraz płatna w terminie 60 dni od daty złoŜenia faktury częściowej. Wykonawca
udziela 3 miesięcznej gwarancji na usługi, 6 miesięcznej na wymienione/dostarczone części poremontowe oraz
12 miesięcznej na wymienione/dostarczone części fabrycznie nowe. Zamawiający moŜe obciąŜyć Wykonawcę
karą umowną w wysokości 0,2% ceny brutto, jednak nie więcej niŜ 10% danego zamówienia za kaŜdy dzień zwłoki
ponad ustalony termin dostawy lub usunięcia stwierdzonych usterek w przedmiocie umowy.
Kapitały własne FAMUR S.A. będące podstawą kryterium wynosiły 627.657 tys. zł wg. stanu na dzień 31.03.2010r.
wynikającego z ostatniego raportu kwartalnego.
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