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Treść raportu:

Zarząd FAMUR S.A. przekazuje informację, że Emitent oraz jego podmioty zależne od dnia 13 czerwca 2013r. tj.
opublikowania raportu bieżącego nr 26/2013 zawarły ze sobą szereg umów jednostkowych, których łączna
wartość przekroczyła 10% kapitałów własnych FAMUR S.A. według stanu na 31 marca 2013r., 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 13 czerwca 2013r. do
24 czerwca 2013r. wynosi 71.430.927,62 zł. Umową o największej wartości jest zamówienie z dnia 11 czerwca
2013r. złożone przez FAMUR S.A. (Zamawiający) do Zakład Maszyn Górniczych „Glinik” Sp. z o.o. (Dostawca) na
dostawę 167 sztuk sekcji obudowy zmechanizowanej na łączną kwotę 26.818.029 zł. Zamówienie dotyczy
realizacji kontraktu, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 21/2013. Termin dostawy ustalono na 30
września 2013r. Termin płatności ustalono zgodnie z warunkami opisanymi w raporcie bieżącym nr 21/2013.
Zamówienie zawiera następujące postanowienia dotyczące kar umownych:
• Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości przedmiotu zamówienia za
odstąpienie od przyjętego do realizacji zamówienia z przyczyn leżących po stronie Dostawcy.
• W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia lub usunięciu usterki w okresie gwarancji lub rękojmi,
Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości przedmiotu, naliczaną za każdy dzień
zwłoki.
Kapitały własne FAMUR S.A. będące podstawą kryterium wynosiły 611.913 tys. zł wg. stanu na dzień 31.03.2013r.
wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu kwartalnego.
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