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Treść raportu:

Zarząd Emitenta informuje o otrzymaniu przez konsorcjum firm FAMAK S.A. (lider konsorcjum) i FAMUR S.A
(partner konsorcjum) w dniu 28 listopada 2014 r. zamówienia z ALSTOM Power sp. z o.o. Wartość umowy
przekracza 10% skonsolidowanych przychodów Grupy FAMUR z ostatnich czterech kwartałów i tym samym spełnia
kryterium uznania za znaczącą umowę.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja systemu nawęglania i odżużlania „pod klucz” dla bloków 5 i 6 w
Elektrowni Opole o wartości 139.750.000,00 zł. Przewidywane daty finalnych odbiorów dla Bloku nr 5 i 6 to
odpowiednio: 31.07.2018r. oraz 31.03.2019 r.
Strony ustaliły, że płatności będą dokonywane zgodnie z postępem prac.
Na przedmiot umowy Konsorcjum udziela maksymalnej gwarancji na okres 24 miesięcy od daty odbioru
końcowego urządzeń dla Bloku nr 6. Strony uzgodniły, iż suma kar umownych nie może przekraczać 25% wartości
kontraktu.
Jest to druga znacząca umowa dla branży energetycznej zawarta przez FAMAK S.A. w listopadzie 2014r. W wyniku
podpisanych umów, portfel zamówień FAMAK S.A. osiągnął 300 mln zł.
Suma przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych,
będąca podstawą kryterium rozpoznawania umowy znaczącej, wynosi 694.294 tys. zł.
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