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Treść raportu:

Zarząd Famur S.A. informuje, iż po podpisaniu w dniu 21 listopada 2008 przez spółkę zależną NOWOMAG S.A.
umowy z Katowickim Holdingiem Węglowym S.A. (KHW) saldo łącznych umów podpisanych przez Grupę FAMUR z
KHW przekroczyło poziom 10% kapitałów własnych FAMUR S.A. co spełnia przesłankę uznania ich za umowę
znaczącą.
Łącznie umowy zawarte z KHW w okresie od 6 maja do 21 listopada b.r. wyniosły 52.724.847 zł (wartość netto).
Umową o największej wartości spośród powyższych jest umowa konsorcjum zawarta w dniu 21 listopada 2008r.
pomiędzy NOWOMAG S.A. oraz Węglokoks S.A. (Wykonawca) a KHW (Zamawiający) o wartości netto 17.791.370
zł.
Przedmiotem umowy jest dostawa 2 przenośników zgrzebłowych ścianowego i podścianowego wraz ze stacją
najazdową i osprzętem elektrycznym dla KWK „Murcki”. Dostawa zostanie zrealizowana w terminie 2 miesięcy od
podpisania umowy.
NOWOMAG udzieli 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy z wyłączeniem części szybkozużywających się
oraz materiałów eksploatacyjnych. Okres gwarancji będzie biegł od daty podpisania protokołu odbioru
technicznego.
Strony przewidziały możliwość zastosowania kar umownych jednak nie przewyższających 10% wartości kontraktu.
Zachowano również prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
Kapitały własne FAMUR S.A. będące podstawą kryterium wynosiły 521.228 tys. zł wg. stanu na dzień 30.09.2008
wynikającego z ostatniego raportu kwartalnego.
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