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Treść raportu:

Zarząd Fabryki Maszyn Famur S.A. informuje, Ŝe w związku z pozyskanymi informacjami o przesunięciu realizacji
kontraktu zawartego przez Kopex S.A. z kontrahentem chińskim, którego podwykonawcą ma być podmiot zaleŜny
emitenta tj. Fabryka Zmechanizowanych Obudów Ścianowych FAZOS S.A. (dalej FAZOS S.A.), w dniu wczorajszym
wyŜej wymieniona spółka zaleŜna emitenta podjęła decyzję o wcześniejszym rozliczeniu zawartych z Bankiem
Raiffeisen Bank Polska S.A. transakcji terminowych typu forward, w tym m.in. transakcji, o których emitent
informował w raporcie bieŜącym nr 27 z dnia 6 sierpnia 2008 r. Z uwagi na niestabilną sytuację na rynku
walutowym oraz brak jednoznacznego określenia daty realizacji kontraktu, którego FAZOS S.A. ma być
podwykonawcą, FAZOS S.A. podjął decyzję o wcześniejszym rozliczeniu części transakcji wymagalnych na dzień 2
marca 2009 r., których przedmiotem było zobowiązanie do sprzedaŜy na rzecz Banku Raiffeisen Bank Polska S.A.
waluty USD na łączną kwotę 32,3 mln USD. PoniewaŜ na dzień 2 marca 2009 roku zapadały terminy
wymagalności transakcji terminowych typu forward na łączną kwotę 41,5 mln USD, (która to kwota stanowiła
wartość kontraktu jaka miała zostać wykonana przez FAZOS S.A.), pozostała część transakcji terminowych typu
forward tj. kwota 9,2 mln USD zostanie rozliczona w dniu 2 marca br. jednakŜe według kursu z dnia wczorajszego.
W wyniku wcześniejszego rozliczenia transakcji typu forward na kwotę 32,3 mln USD, strata na róŜnicach
kursowych wyniosła 39.591.600 zł, a po rozliczeniu transakcji na pozostałą kwotę 9,2 mln USD strata będzie
wynosiła ostatecznie 51.836.800 zł. Emitent informuje, Ŝe powyŜsza strata w wysokości 33.521.586 zł obciąŜy
wynik roku 2008 r. a w wysokości 18.315.213 zł wynik roku 2009 r.
Zarząd emitenta informuje, Ŝe wcześniejsze rozliczenie transakcji walutowych typu forward nie stanowi zagroŜenia
dla dalszego niezakłóconego funkcjonowania spółki FAZOS S.A. , która rok 2008 zamknie wynikiem dodatnim.
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