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Treść raportu:

Zarząd FAMUR S.A. przekazuje, iż powziął informację, że Emitent oraz jego podmioty zależne od dnia 29 września
2008r. tj. opublikowania raportu bieżącego nr 36/2008 zawarły ze sobą szereg umów jednostkowych, których
łączna wartość przekroczyła 10% kapitałów własnych FAMUR S.A. według stanu na 30 września 2008, 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 wiadomość w okresie od 29 września 2008r. do
23 stycznia 2009r. wynosi 93.152.079 zł. Kontraktem o największej wartości jest umowa zawarta w dniu 20
października 2008r. pomiędzy FAZOS S.A. a PMG S.A. w wysokości 46.814.000 zł (wartość netto). Powyższa
umowa została zawarta w celu wykonania umowy kupna 178 szt. sekcji obudowy zmechanizowanej przez
kontrahenta meksykańskiego MINERALES MONCLOVA S.A. de C.V. o której emitent informował w raporcie
bieżącym nr 33/2008 w dniu 24 września 2008r. Wskazana powyżej kwota nie zawiera kosztów związanych z
transportem morskim i ubezpieczeniem, które poniesie spółka PMG.
Pierwsza partia 50 sekcji obudowy została odebrana przez PMG S.A. 15 stycznia 2009r. Zapłata została podzielona
na 6 rat, z których ostatnia płatna jest w terminie 120 dni po załadowaniu przez PMG S.A. ostatniej partii urządzeń
na statek. Na przedmiot umowy FAZOS S.A. udzielił gwarancji w zależności od elementów trwającej od 24 do 120
miesięcy. Gwarancja techniczna obudowy obejmuje 40.000 cykli obudowy. Za opóźnienie w przedstawieniu
urządzenia do odbioru w terminie FAZOS S.A. zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wartości kontraktu za każdy
tydzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 5% ceny zakupu. Całkowita odpowiedzialność FAZOS S.A. została
ograniczona do 25% ogólnej wartości kontraktu.
Kapitały własne FAMUR S.A. będące podstawą kryterium wynosiły 521.228 tys. zł wg. stanu na dzień 30.09.2008r.
wynikającego z ostatniego raportu kwartalnego.
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