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Treść raportu:

Zarząd Famur S.A. informuje, Ŝe powziął informację iŜ Emitent oraz jego podmioty zaleŜne od dnia 19 sierpnia
2008 tj. opublikowania raportu bieŜącego nr 28/2008, zawarły z Kompanią Węglową S.A. szereg umów
jednostkowych, których łączna kwota przekracza 10% kapitałów własnych FAMUR S.A. według stanu na dzień 30
września 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 wiadomość w okresie od 19 sierpnia 2008r. do
12 stycznia 2009r. wynosi 90.347.033 zł. Umową o największej wartości jest umowa zawarta pomiędzy
konsorcjum przedsiębiorstw Fabryka Maszyn i Urządzeń TAGOR S.A. (lider konsorcjum) i Fabryka
Zmechanizowanych Obudów Ścianowych FAZOS S.A. a Kompanią Węglową S.A. na kwotę 40.255.950 zł (wartość
netto). Przedmiotem umowy jest dostawa 166 szt. sekcji zmechanizowanej obudowy ścianowej do KWK
"Bolesław Śmiały". Termin realizacji zamówienia ustalono na 20 tygodni od momentu podpisania umowy, nie
później jednak niŜ do 30 kwietnia 2009r.
Na przedmiot umowy wykonawca udzieli 18-sto miesięcznej gwarancji ogólnej, jak równieŜ gwarancji
szczegółowej na poszczególne elementy wynoszącej od 24 do 60 miesięcy. Za odstąpienie od umowy strony
ustaliły karę umowną w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy. W przypadku niedotrzymania terminu
realizacji umowy, wykonawca zapłaci karę umowną za kaŜdy dzień opóźnienia w wysokości 0,1% wartości
niezrealizowanej dostawy.
Szczegółowy podział prac w ramach powyŜszej umowy zostanie określony między konsorcjantami odrębną
umową. W związku z powyŜszym Zarząd wskazuje, iŜ spółka FAZOS będzie tylko częściowym beneficjentem
wskazanej umowy.
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