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Treść raportu:

Zarząd Famur S.A. przekazuje, iŜ powziął wiadomość, Ŝe Emitent oraz jego podmioty zaleŜne od dnia 26 lipca 2010
tj. opublikowania raportu bieŜącego nr 22/2010 zawarły z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. szereg umów
jednostkowych, których łączna kwota przekracza 10% kapitałów własnych FAMUR S.A. według stanu na dzień 31
marca 2011, tj. stanu wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu kwartalnego. Tym samym łączna
wartość tych umów spełnia kryterium uznania ich za znaczącą umowę.
Łączna wartość netto umów zawartych w okresie od 26 lipca 2010r. do 27 czerwca 2011r. wynosi 99.765.881 zł.
Umową o największej wartości jest umowa zawarta w dniu 27 czerwca 2011r. pomiędzy konsorcjum Spółek
Fabryka Maszyn Famur S.A.(lider konsorcjum) i Kopex – Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. a Jastrzębską
Spółką Węglową S.A. na kwotę 44.246.157,27 zł (wartość netto). Przedmiotem umowy jest uruchomienie
górniczego wyciągu szybowego wraz z urządzeniami rozładowczymi w przedziale południowym szybu I w KWK
Budyk. Strony ustaliły termin realizacji umowy na 42 miesiące od daty zawarcia umowy, przy czym przygotowanie
szybu do zawieszenia lin i naczyń oraz wykonywania prób rozruchowych górniczego wyciągu szybowego do 36
miesięcy od daty zawarcia umowy. Strony ustaliły, Ŝe płatność za przedmiot umowy będzie następować na
podstawie częściowych faktur wystawianych przez Wykonawcę na podstawie zatwierdzonych protokołów odbioru w
terminie do 60 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu.
Wykonawca udzieli gwarancji od daty uruchomienia górniczego wyciągu szybowego:
- 24-miesięcznej na dostarczone urządzenia i podzespoły
- 10-letniej na zabudowane w szybie zbrojenie szybowe oraz wyposaŜenie pomocnicze
Zamawiający moŜe obciąŜyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,1% ceny brutto poszczególnych prac
ujętych w harmonogramie, za kaŜdy dzień zwłoki poza ustalony termin ich zakończenia oraz za kaŜdy dzień zwłoki w
usunięciu stwierdzonych usterek. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy,
Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10% ceny brutto. Strony zachowały prawo
do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
Kapitały własne Famur S.A. będące podstawą kryterium wynosiły 752.158 tys. zł wg. stanu na dzień 31.03.2011r.
wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu kwartalnego.
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