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Treść raportu:

Zarząd FAMUR S.A. przekazuje, iŜ powziął informację, Ŝe Emitent oraz jego podmioty zaleŜne od dnia 23 stycznia
2009r. tj. opublikowania raportu bieŜącego nr 7/2009 zawarły ze sobą szereg umów jednostkowych, których łączna
wartość przekroczyła 10% kapitałów własnych FAMUR S.A. według stanu na 31 marca 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 23 stycznia 2009r. do
30 czerwca 2009r. wynosi 61.828.685 zł. Kontraktem o największej wartości jest umowa zawarta w dniu 29
czerwca 2009r. pomiędzy FAZOS S.A. a PMG S.A. w wysokości 40.200.000 zł (wartość netto). PowyŜsza umowa
została zawarta w celu wykonania umowy kupna 170 szt. sekcji obudowy zmechanizowanej wraz z częściami
zamiennymi przez kontrahenta meksykańskiego MINERALES MONCLOVA S.A. de C.V.
Dostawa została podzielona na 6 partii, a jej termin ustalono na 20 tygodni od daty otrzymania płatności po
zatwierdzeniu prototypu. Strony ustaliły następujące terminy płatności: kwota 3.015.000 zł w terminie do 21 dni od
daty podpisania kontraktu, kwota 3.015.000 zł w terminie do 30 dni od daty podpisania kontraktu, kwota
16.080.000 zł do 21 dni od daty zatwierdzenia prototypu pod warunkiem otrzymania przez PMG S.A. płatności od
MINERALES MONCLOVA S.A. de C.V. , następnie 6 rat w kwocie 3.015.000 zł do 21 dni po odbiorze kaŜdej partii
urządzeń oraz kwota 8.844.000 zł w terminie do 120 dni po odbiorze ostatniej partii.
Na przedmiot umowy FAZOS S.A. udzielił gwarancji w zaleŜności od elementów trwającej od 12 do 60 miesięcy.
Gwarancja techniczna obudowy obejmuje 40.000 cykli obudowy. Całkowita odpowiedzialność FAZOS S.A. została
ograniczona do 25% ogólnej wartości kontraktu.
Kapitały własne FAMUR S.A. będące podstawą kryterium wynosiły 541.697 tys. zł wg. stanu na dzień 31.03.2009r.
wynikającego z ostatniego raportu kwartalnego.
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