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Treść raportu:

Zarząd Famur S.A. informuje, że powziął wiadomość iż Emitent oraz jego podmioty zależne tj. FAMUR SP. Z O.O.,
FAZOS S.A., NOWOMAG S.A., PIOMA S.A., GEORYT CP SP. Z O.O. od dnia 15 maja 2008 tj. opublikowania raportu
bieżącego nr 13/2008, zawarły z Kompanią Węglową S.A. szereg umów jednostkowych, których łączna kwota
przekracza 10% kapitałów własnych FAMUR S.A. według stanu na dzień 30 czerwca 2008, 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 widomość w okresie od 15 maja 2008r. do 19
sierpnia 2008r. wynosi 51.016.674 zł. Umową o największej wartości jest umowa ramowa zawarta w dniu 28
maja 2008r. pomiędzy PIOMA S.A. a Kompanią Węglową S.A. na maksymalną kwotę 14.644.079 zł (wartość
netto). Przedmiotem umowy jest dostawa części zamiennych oraz świadczenie usług serwisowych kolejek
podwieszanych i spągowych dla Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w roku 2008.
Strony ustaliły, że realizacja dostaw oraz usług serwisowych odbywać się będzie na podstawie odrębnych
zamówień. W przypadku części zamiennych termin realizacji zamówienia wynosi 60 dni, w serwisie natomiast w
ciągu 8 godzin od momentu zgłoszenia awarii Wykonawca przystąpi do wykonania usługi. Wykonawca udziela
12-sto miesięcznej gwarancji na części zamienne oraz 6-miesięcznej gwarancji na wykonaną usługę serwisową.
Wysokość kar umownych strony ustaliły na 10% wartości zamówienia/umowy za odstąpienie od realizacji
zamówienia/umowy, 2% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki w dostawie, usunięciu wad stwierdzonych i
udokumentowanych przy odbiorze oraz za każdą godzinę zwłoki w usunięciu wad i usterek przedmiotu umowy.
Strony zachowały prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu
Cywilnego.
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