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Treść raportu:

Zarząd Famur S.A. przekazuje, iŜ powziął wiadomość, Ŝe Emitent oraz jego podmioty zaleŜne od dnia 24 kwietnia
2009 tj. opublikowania raportu bieŜącego nr 15/2009 zawarły z Kompanią Węglową S.A. szereg umów
jednostkowych, których łączna kwota przekracza 10% kapitałów własnych FAMUR S.A. według stanu na dzień 30
czerwca 2009, tj. stanu wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu półrocznego. 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 24 kwietnia 2009r. do 4
listopada 2009r. wynosi 63.608.409 zł. Umową o największej wartości jest umowa zawarta w dniu 16 września
2009r. pomiędzy PIOMA S.A. a Kompanią Węglową S.A., której przedmiotem jest dostawa wszelkich części
zamiennych do kolejek produkcji PIOMA S.A. do Oddziałów Kompani Węglowej w 2009 roku. Łączna wartość
dostarczonych w ramach powyŜszej umowy części nie moŜe przekroczyć kwoty 11.417.659,90 zł (wartość netto).
Strony ustaliły termin realizacji dostawy na 30 dni od daty złoŜenia zamówienia do Wykonawcy. Umowa
obowiązywać będzie na zamówienia złoŜone przez Oddziały Kompani Węglowej S.A. do dnia 31.12.2009r. Termin
płatności ustalono na 60 dni od dnia wpływu faktury do Zamawiającego. Wykonawca udziela 12 miesięcznej
gwarancji na dostarczone części. Wysokość kar umownych dla Wykonawcy strony ustaliły na 10% wartości brutto
niezrealizowanej części umowy lub poszczególnego zamówienia w przypadku odstąpienia od umowy
Zamawiającego z winy Wykonawcy oraz 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy nie wydanego w terminie za
kaŜdy rozpoczęty dzień zwłoki. Zamawiający zapłaci 10 % umownej wartości brutto przedmiotu umowy określonej
szczegółowo w zamówieniu, gdy Wykonawca odstąpi od jego realizacji z powodu okoliczności, za które odpowiada
Zamawiający.
Kapitały własne FAMUR S.A. będące podstawą kryterium wynosiły 565.628 tys. zł wg. stanu na dzień 30.06.2009
wynikającego z ostatniego raportu półrocznego.
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