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Treść raportu:

Zarząd FAMUR S.A. przekazuje informację, że Emitent oraz jego podmioty zależne od dnia 24 października 2012r.
tj. opublikowania raportu bieżącego nr 55/2012 zawarły ze sobą szereg umów jednostkowych, których łączna
wartość przekroczyła 10% kapitałów własnych FAMUR S.A. według stanu na 30 września 2012r., 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 24 października 2012r.
do 28 listopada 2012r. wynosi 97.377.631 zł. Umową o największej wartości jest zamówienie na dostawę sekcji
obudów na kwotę 43.124.920 zł potwierdzone w dniu dzisiejszym. Transakcja zawarta pomiędzy Famur S.A.
(Zamawiający) a Fazos S.A. (Dostawca) realizowana jest w ramach kontraktu na dostawę kompleksu ścianowego
dla Przedsiębiorstwa Górniczego „Silesia” Sp. z o.o. o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 56/2012.
Strony ustaliły termin ostatniej dostawy na dzień 31 maja 2013. Należności z tytułu umowy regulowane będą na
podstawie wystawionych faktur za dostawy cząstkowe oraz po dokonaniu odbioru technicznego na dole kopalni.
Całkowita należność z tytułu umowy zostanie uregulowana w terminie na 60 dni od daty podpisania protokołu
końcowego odbioru technicznego.
Kapitały własne Famur S.A. będące podstawą kryterium wynosiły 552.890 tys. zł wg. stanu na dzień 30.09.2012r.
wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu kwartalnego.
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