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Treść raportu:

Zarząd Emitenta informuje, iŜ Famur S.A. zawarł w dniu 1 czerwca 2011r. z Przedsiębiorstwem Górniczym „Silesia”
Sp . z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach umowę na dostawę urządzeń kompleksu ścianowego wraz z
finansowaniem w formie 36 miesięcznego leasingu. Wartość netto umowy wyliczona na dzień jej podpisania
wynosi 70.746.887,13 zł (raty kapitałowe + odsetki). Strony ustaliły, iŜ powyŜszą cenę wykonawca zapłaci w
następujący sposób:
- kwotę w wysokości 6.504.065,04 zł netto + VAT w terminie 30 dni od podpisania niniejszej umowy
- pozostałe 64.242.822,09 zł netto wyliczone na dzień podpisania niniejszej umowy Zamawiający zapłaci w 36
miesięcznych ratach leasingowych. Podatek VAT zostanie zapłacony Wykonawcy jednorazowo w terminie do
20-stego dnia następnego miesiąca po podpisaniu protokołu kompletności dostaw. Płatność I raty leasingowej
została ustalona na ostatni dzień następnego miesiąca po dacie podpisania protokołu kompletności dostaw.
Cześć odsetkowa raty ustalana jest w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększaną o marŜę.
W momencie uregulowania ostatniej raty leasingowej oraz wszystkich naleŜnych opłat z niniejszej umowy nastąpi
przeniesienie prawa własności przedmiotu leasingu na Zamawiającego za cenę wykupu wynoszącą 1.000 zł
brutto. Strony uzgodniły termin dostawy urządzeń sukcesywnie od września 2011 do 31 stycznia 2012r.
Wykonawca udziela na przedmiot umowy gwarancji w zaleŜności od urządzenia na okres od 18 do 72 miesięcy od
terminu dostawy. W umowie ustalono następujące kary umowne:
- Zamawiający/Wykonawca zapłaci na rzecz drugiej Strony karę umowną w wysokości 10% wartości netto umowy
w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego/Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności, za które
odpowiedzialność ponosi druga Strona.
- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za zwłokę w dostawie maszyn i urządzeń
a) za rozpoczęty 2 tydzień zwłoki 1% wartości netto umowy
b) za rozpoczęty 3 tydzień zwłoki kara określona w pkt. a + 2% wartości netto umowy
c) za rozpoczęty 4 tydzień zwłoki kara określona w pkt. b + 3% wartości netto umowy
d) za rozpoczęty 5 tydzień zwłoki kara określona w pkt. c + 4% wartości netto umowy
- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 0,001% wartości netto umowy za kaŜdy dzień opóźnienia w
przedstawieniu dokumentów stanowiących zabezpieczenie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy
NiezaleŜnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości
faktycznie poniesionej szkody.
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