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Treść raportu:

Zarząd Famur S.A. informuje, iŜ Emitent oraz jego podmioty zaleŜne od dnia 31 marca 2011r tj. opublikowania
raportu bieŜącego nr 14/2011 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 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 zawartych umów, o których Emitent powziął widomość w okresie od 31 marca 2011r. do
dnia 13 lipca 2011r. wynosi 89.019.428 zł. Umową o największej wartości jest umowa zawarta w dniu 4 maja
2011r. pomiędzy konsorcjum Spółek Remag S.A., TRANS-JAN Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwem Usług Górniczych
REMAGUM-SERWIS Sp. z o.o. a Katowickim Holdingiem Węglowym S.A. na kwotę 32.981.712,47 zł (wartość
netto). Przedmiotem umowy są roboty górnicze polegające na wykonaniu wyrobisk przygotowawczych w pokładzie
501 w polu AB wraz z rozcieciem ściany 504 dla KWK „Murcki-Staszic”. Strony ustaliły termin realizacji umowy na
23 miesiące od daty przekazania frontu robót, które nastąpi w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy. Zapłata
za wykonane roboty odbędzie się na podstawie faktur częściowych wystawianych w okresach miesięcznych na
podstawie miesięcznych protokołów odbioru robót. Termin płatności ustalono na 90 dni od daty otrzymania faktury
przez Zamawiającego. Wykonawca udzieli gwarancji na drąŜone wyrobiska na okres 24 miesięcy lub na czas
istnienia wyrobisk.
Strony ustaliły kary umowne w wysokości 10% ogólnej wartości brutto umowy w przypadku odstąpienia przez
Wykonawcę lub Zamawiającego od wykonania przyjętego zakresu robót. W przypadku zwłoki w wykonaniu zakresu
przedmiotu umowy Zamawiający moŜe obciąŜyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,1% wartości brutto
umowy za kaŜdy dzień zwłoki. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego odszkodowań
przewyŜszających zastrzeŜone kary umowne.
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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