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Treść raportu:

Zarząd Famur S.A. przekazuje, iŜ powziął informację Ŝe jego podmiot zaleŜny tj. FAZOS S.A., od dnia 29 września
2008r. zawarł z OKD a.s. szereg umów jednostkowych, których łączna kwota przekracza 10% kapitałów własnych
Emitenta wg. stanu na dzień 30 września 2008r., tj. stanu wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu
kwartalnego. Tym samym łączna wartość tych umów spełnia kryterium uznania ich za umowę znaczącą.
Łączna wartość netto zawartych umów, o których Emitent powziął wiadomość w okresie od 29 września 2008r do
22 stycznia 2009r. wynosi 53.078.733 zł. Umową o największej wartości jest umowa zawarta w dniu 30 września
2008r. pomiędzy FAZOS S.A. a OKD a.s. na kwotę 248.460.190 CZK i według średniego kursu NBP z dnia
zawarcia umowy, kwota ta wyniosła 34.237.814 zł.
Przedmiotem umowy była dostawa 110 szt. sekcji obudowy zmechanizowanej zakończona dnia 4 stycznia 2009r.
Wykonawca udzielił 12 miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy od momentu wprowadzenia go do
eksploatacji, nie dłuŜszej jednak niŜ 18 miesięcy od momentu dostawy. Ponadto zobowiązał się do rozpoczęcia
usunięcia stwierdzonych usterek w terminie do 24 godzin od chwili otrzymania zawiadomienia. Zapłata za
przedmiot umowy została rozłoŜona na dwie raty w wysokości 90% oraz 10% wartości umowy, płatne odpowiednio
4 lutego 2009r. i 4 lipca 2009r. Zamawiający zapłaci odsetki za kaŜdy dzień opóźnienia płatności odpowiadające
minimalnej wartości określonej w aktualizowanych przepisach Czeskiego Kodeksu Cywilnego. W przypadku
niedotrzymania deklarowanych parametrów czy jakości wykonania Kupujący ma prawo zastosować karę umowną
do wysokości 10% całkowitej ceny.
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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