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Treść raportu:

Zarząd Famur S.A. przekazuje, iŜ powziął wiadomość, Ŝe Emitent oraz jego podmioty zaleŜne od dnia 26 lipca 2010
tj. opublikowania raportu bieŜącego nr 23/2010 zawarły z Kompanią Węglową S.A. szereg umów jednostkowych,
których łączna kwota przekracza 10% kapitałów własnych FAMUR S.A. według stanu na dzień 30 września 2010, tj.
stanu wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu kwartalnego. 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 26 lipca 2010r. do 24
stycznia 2011 wynosi 68.944.320 zł. Umową o największej wartości jest umowa ramowa zawarta w dniu 13
grudnia 2010 r. pomiędzy konsorcjum spółek Famur S.A. i Famur Sp. z o.o. a Kompanią Węglową S.A., której
przedmiotem jest świadczenie usług serwisowych kombajnów ścianowych produkcji Famur S.A eksploatowanych
w formie dzierŜawy w oddziałach Kompani Węglowej S.A. Łączna wartość netto zamówień wykonawczych w
ramach powyŜszej umowy nie moŜe przekroczyć kwoty 7.745.000 zł. Zakres zamówień wykonawczych będzie
kaŜdorazowo ustalany pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Umowa przewiduje 60 dniowy termin płatności od
momentu wpływu faktury do Zamawiającego, wystawionej na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu
zamówienia. Strony ustaliły okres trwania powyŜszej umowy od dnia jej podpisania jednak nie wcześniej niŜ od 1
stycznia 2011r do 31 grudnia 2011r.
Kapitały własne Famur S.A. będące podstawą kryterium wynosiły 641.018 tys. zł wg. stanu na dzień 30.09.2010r.
wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu kwartalnego.
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