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Treść raportu:

Zarząd Famur S.A. informuje, iż powziął wiadomość o zawarciu w dniu 7 października 2008r. przez Polskie
Maszyny Górnicze S.A. kolejnej umowy znaczącej z meksykańską spółką MINERALES MONCLOVA S.A. de C.V.
Wartość umowy wynosi 14.940.000 Euro tj. 51.565.410 zł w przeliczeniu wg. średniego kursu NBP z dnia zawarcia
umowy.
Przedmiotem umowy jest dostawa 170 szt. sekcji obudowy zmechanizowanej produkcji FAZOS na warunkach
DAF EAGLE Pass (Texas). Cena obejmuje również części zamienne, nadzór nad montażem i rozruchem urządzeń
oraz przeszkolenie pracowników odbiorcy. Strony ustaliły termin realizacji dostawy na 22 tygodnie od daty wejścia
kontraktu w życie tj. od wpłaty zaliczki w wysokości 10% wartości kontraktu.
Strony ustaliły następujący harmonogram płatności: 10% wartości umowy do 15 dni od podpisania kontraktu,
40% wartości umowy po akceptacji przez odbiorcę prototypu obudowy, 40% wartości umowy po ostatniej wysyłce
oraz 10% po dostawie.
Kary umowne zapisane w umowie nie mogą przekroczyć 10% wartości kontraktu. Całkowita odpowiedzialność
PMG została ograniczona do 50% wartości kontraktu.
Wartość umowy przekracza poziom 10% kapitałów własnych Emitenta i tym samym spełnia kryterium umowy
znaczącej. Kapitały własne FAMUR S.A. wynoszą 509.785 tys. zł wg. stanu na dzień 30.06.2008r. wynikającego z
ostatniego opublikowanego raportu półrocznego.
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