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Treść raportu:

Zarząd FAMUR S.A. przekazuje informację, że Emitent oraz jego podmioty zależne od dnia 13 stycznia 2012r. tj.
opublikowania raportu bieżącego nr 4/2012 zawarły ze sobą szereg umów jednostkowych, których łączna wartość
przekroczyła 10% kapitałów własnych FAMUR S.A. według stanu na 31 grudnia 2011r., 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 stycznia 2012r. do 4
kwietnia 2012r. wynosi 128.522.940 zł. Umową o największej wartości jest umowa zawarta pomiędzy Famur S.A.
a PMG S.A., której przedmiotem jest dostawa sekcji zmechanizowanych obudów ścianowych, części zamiennych.
Sprzedawca zobowiązał się również do świadczenia usług nadzoru nad montażem i czynnościami
rozruchowo-regulacyjnymi, przeszkolenia z zakresu obsługi, naprawy i konserwacji towaru. Wartość umowy
zastała określona na 14.050.000 EUR tj. 58.064.435 zł w przeliczeniu wg. średniego kursu NBP z dnia podpisania
umowy. Dostawa towarów została określona na nie później niż 15 sierpnia 2012r.
Kapitały własne Famur S.A. będące podstawą kryterium wynosiły 451.267 tys. zł wg. stanu na dzień 31.12.2011r.
wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu kwartalnego.
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