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Treść raportu:

Zarząd Famur S.A. przekazuje, iŜ powziął informację, iŜ Emitent oraz jego podmioty zaleŜne od dnia 24 listopada
2008 tj. opublikowania raportu bieŜącego nr 40/2008 zawarły z Katowickim Holdingiem Węglowym S.A. szereg
umów jednostkowych, których łączna kwota przekracza 10% kapitałów własnych FAMUR S.A. według stanu na
dzień 31 marca 2009r., 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 24 listopada 2008r. do
4 sierpnia 2009r. wynosi 56.449.630 zł. Umową o największej wartości jest umowa konsorcjum zawarta w dniu
22 grudnia 2008 pomiędzy NOWOMAG S.A. oraz Węglokoks S.A. a KHW o wartości netto 15.327.646 zł.
Przedmiotem umowy była dostawa 3 fabrycznie nowych przenośników taśmowych o szerokości taśmy 1400mm
dla KWK „Murcki”. Termin dostawy ustalono na 2 miesiące od podpisania umowy. Strony uzgodniły zapłatę w 12
równych miesięcznych ratach. Termin pierwszej raty ustalono na 30 dni od daty otrzymania faktury.
NOWOMAG udzielił na przedmiot umowy 24 miesięcznej gwarancji od daty uruchomienia przenośników na dole
kopalni, nie dłuŜszej jednak niŜ 27 miesięcy. Dodatkowo Wykonawca zapewnia serwis oraz części zamienne w
okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.
Wysokość kar umownych strony ustaliły na 10% wartości umowy za odstąpienie od realizacji umowy, 0,1%
wartości umowy za kaŜdy dzień zwłoki w dostawie, usunięciu wad stwierdzonych i udokumentowanych przy
odbiorze lub w okresie gwarancji, nie więcej jednak niŜ 10% wartości umowy. Strony zachowały prawo do
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
Kapitały własne FAMUR S.A. będące podstawą kryterium wynosiły 541.697 tys. zł wg. stanu na dzień 31.03.2009
wynikającego z ostatniego raportu kwartalnego.
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