FAMUR S.A.

RB 26 2009
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieŜący nr

26

/

2009

2009-07-09

Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
FAMUR S.A.
Temat

Zawarcie umowy znaczącej z Jastrzębską Spółką Węglową S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieŜące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd FAMUR S.A. informuje, iŜ po podpisaniu przez jego spółkę zaleŜną FAZOS S.A. umowy z Jastrzębską
Spółką Węglową S.A. na dostawę dla KWK „Borynia” 125 szt. sekcji obudowy zmechanizowanej o wartości netto
24.343.750 zł łączna wartość umów jednostkowych zawartych przez Emitenta oraz jego podmioty zaleŜne, o
których Zarząd powziął informację w ciągu ostatnich 12 miesięcy przekracza 10% kapitałów własnych FAMUR S.A.
według stanu na dzień 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 w okresie ostatnich 12 miesięcy umów wynosi 71.360.254 zł. Umową o
największej wartości jest umowa zawarta w dniu 23 grudnia 2008r. pomiędzy FAZOS S.A. a Jastrzębską Spółką
Węglową S.A. na kwotę 29.169.000 zł (wartość netto). Przedmiotem umowy była dostawa 166 kompletnych sekcji
obudowy zmechanizowanej wraz z niezbędnym wyposaŜeniem dla KWK „Budryk”. Strony ustaliły termin wykonania
zamówienia na 4 miesiące od daty podpisania umowy oraz termin płatności na 30 dni od daty złoŜenia kaŜdej
faktury. Umowa została zrealizowana w całości, łącznie ze spływem naleŜności za przedmiot umowy.
Na przedmiot umowy wykonawca udzielił gwarancji ogólnej na 36 miesięcy od daty protokołu pierwszego odbioru
technicznego na dole kopalni, nie dłuŜszej jednak niŜ 45 miesięcy od daty zakończenia dostaw. Na elementy
hydrauliki siłowej gwarancji na powyŜszych warunkach oraz na konstrukcje stalową obudowy gwarancji na 60
miesięcy od daty protokołu pierwszego odbioru technicznego na dole kopalni, nie dłuŜszej jednak niŜ 69 miesięcy
od daty zakończenia dostaw.
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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