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Treść raportu:

W nawiązaniu do raportów bieŜących nr 2/2008 z dnia 12 stycznia 2008 roku oraz 18/2008 z dnia 16 czerwca 2008
Fabryka Maszyn Famur S.A. informuje, Ŝe w chwili obecnej z przyczyn niezaleŜnych od emitenta nie jest
realizowana umowa o współpracy zawarta pomiędzy Kopex S.A. a emitentem w dniu 11 stycznia 2008 roku oraz w
dniu 5 czerwca 2008, które to umowy przewidywały dostawę przez grupę kapitałową emitenta obudów o wartości
ok. 50 % kwoty kontraktu podpisanego przez Kopex S.A. z odbiorcą chińskim na sumę 85.000.000 USD.
Pomimo, Ŝe Kopex S.A. informował o wejściu w Ŝycie kontraktu zawartego z odbiorcą chińskim dwukrotnie tj. w
dniu 14 listopada 2008 roku oraz w dniu 28 maja 2009 roku do chwili obecnej nie została zawarta pomiędzy
spółką zaleŜną emitenta tj. FAZOS S.A. a Kopex S.A. umowa wykonawcza, której termin podpisania strony ustaliły
na 7 dni licząc od dnia zawarcia przez Kopex S.A kontraktu z odbiorcą chińskim.
Zaistniałą sytuację emitent ocenia jako niewykonanie przez Kopex S.A. umowy zawartej z emitentem w dniu 11
stycznia 2008 roku oraz w dniu 5 czerwca 2008 roku i w związku z powyŜszym podjął decyzję o dochodzeniu od
Kopex S.A. roszczeń odszkodowawczych. Emitent na podstawie § 10 umowy o współpracy z dnia 11 stycznia 2008
roku wystąpił w dniu dzisiejszym do Kopex S.A. z wezwaniem do zapłaty kwoty 12,75 milionów USD (co odpowiada
kwocie ok. 36.661.350 złotych według średniego kursu NBP z dnia dzisiejszego) jako kary umownej w wysokości
15 % wartości kontraktu. Jednocześnie FAZOS S.A. wystąpiła wobec Kopex S.A. z Ŝądaniem zapłaty
odszkodowania w łącznej kwocie 74.107.107,76 złotych z tytułu strat poniesionych w związku z koniecznością
ubezpieczenia kursów walutowych (w wysokości 51.900.400 zł) oraz z tytułu utraconych zysków (w wysokości
22.206.707,76 zł) W przypadku braku zaspokojenia wszystkich ww. roszczeń z kontraktów dotyczących dostaw na
rynek chiński o łącznej wartości ok. 110,8 milionów złotych w terminie 7 dni, emitent oraz jego spółka zaleŜna
wystąpią na drogę sądową.
PowyŜsza decyzja emitenta uzasadniona jest równieŜ niewykonaniem przez spółkę zaleŜną KOPEX S.A. tj. Fabrykę
Maszyn i Urządzeń TAGOR S.A. umowy konsorcjum zawartej w dniu 22 października 2008 r. z FAZOS S.A.
dotyczącej wspólnej realizacji obudowy na rynek krajowy dla Kopalni Bolesław Śmiały. Niewykonanie umowy
zawartej z TAGOR S.A. spowodowało wystąpienie przez FAZOS S.A. z roszczeniami odszkodowawczymi wobec tej
spółki na kwotę ok. 6,9 miliona zł, co oznacza, Ŝe suma roszczeń z jakimi emitent oraz jego podmiot zaleŜny
wystąpiły wobec Kopex S.A. oraz jego spółki zaleŜnej TAGOR S.A. wynosi ok. 117,7 mln zł.
Emitent jednocześnie wyjaśnia, Ŝe brak realizacji kontraktu chińskiego nie stanowi zagroŜenia dla stabilnego
funkcjonowania emitenta oraz jego spółki zaleŜnej FAZOS S.A.
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