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Treść raportu:

Zarząd FAMUR S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2014, w którym Em itent inform ował o podpisaniu
umowy z kontrahentem tureckim HATTAT ENERJI VE MADEC TICARET A.S. („Umowa”, „Kontrakt”; „HATTAT”), a
także raportów nr 81/2014 i 32/2015 o aneksowaniu Um owy, niniejszym informuje, iż w przewidywanym terminie
do końca stycznia 2016 r. warunki wejścia Kontraktu w życie nie zostały spełnione, a kontrahent nadal prowadzi
rozmowy w zakresie szczegółowych warunków finansowania.
W pierwotnym raporcie nr 44/2014 Em itent inform ował, iż warunkiem wejścia w życie Um owy na dostawę
kom pleksów ścianowych oraz dodatkowych urządzeń i części zamiennych jest wpłata zaliczki w kwocie
odpowiadającej 15% wartości pierwszego dostarczanego kompleksu ścianowego oraz ustalenie szczegółowych
warunków finansowania. Przewidywano, iż Um owa wejdzie w życie w grudniu 2014 r.
W raportach nr 81/2014 i 32/2015 Emitent poinformował o etapie prowadzonych rozmów, tj. negocjacjach
technicznych, które dotyczyły m ożliwości zwiększenia zakresu dostaw oraz konieczności uzupełnienia dokumentów
finansowych i technicznych przez HATTAT. W ostatnim z aneksów Strony przedłużyły ostateczny termin na dostawę
wszystkich urządzeń wchodzących w skład kompleksów ścianowych do 31 lipca 2017 r. z uwagi na trwające
negocjacje techniczne oraz finansowe. Pozostałe warunki Um owy nie uległy zmianie.
Do dnia dzisiejszego Strony zakończyły negocjacje w sprawie zwiększonego zakresu dostaw, natom iast
wieloaspektowe, złożone rozmowy z instytucjami finansowymi dotyczące finansowania projektu są nadal
prowadzone, z uwagi na konieczność przeprowadzenia dodatkowych analiz projektu oraz udzielenia dodatkowych
wyjaśnień przez HATTAT.
Suma przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych
zakończonych 30 września 2015 r. będąca podstawą kryterium rozpoznawania umowy znaczącej, wynosi 873.541
tys. zł.
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