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Treść raportu:

Zarząd FAMUR S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2013 informuje, że Sąd Apelacyjny w Katowicach w
sprawie z powództwa spółki zależnej Emitenta tj. Fabryki Zmechanizowanych Obudów Ścianowych FAZOS S.A.
przeciwko KOPEX S.A. oraz TAGOR S.A. o zapłatę 22.206.707,76 zł ogłosił wyrok w dniu 3 marca 2014 roku, w
którym oddalił w całości apelację spółki FAZOS S.A. oraz zasądził na rzecz KOPEX S.A. oraz TAGOR S.A. zwrot
kosztów postępowania. W ustnym uzasadnieniu wyroku, Sąd poinformował, że dochodzona przez FAZOS S.A.
kwota mieści się we wcześniej zasądzonej i zapłaconej przez Kopex S.A. na rzecz FAMUR S.A. karze umownej.
FAZOS S.A. dochodził od KOPEX S.A. oraz TAGOR S.A. kwoty 22.206.707,76 zł tytułem utraconych zysków w
związku z brakiem realizacji kontraktu na rzecz odbiorcy chińskiego. Kontrakt miał być realizowany na mocy umowy
o współpracy z dnia 11 stycznia 2008 roku, przewidującej dostawę urządzeń o wartości ok. 50 % kwoty kontraktu
podpisanego przez Kopex S.A. z odbiorcą chińskim.
Wyrok jest prawomocny. Zarząd FAZOS S.A. po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem wyroku podejmie
decyzję w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego względem powyższego wyroku.
Jednocześnie w nawiązaniu do raportów bieżących nr 44/2009 z dnia 5 listopada 2009 r., nr 1/2010 z dnia 04
stycznia 2010r. oraz nr 21/2012 z dnia 26 kwietnia 2012, Zarząd Emitenta informuje, że toczy się jeszcze
postępowanie sądowe z powództwa spółki zależnej Emitenta tj. Fabryki Zmechanizowanych Obudów Ścianowych
FAZOS S.A. przeciwko KOPEX S.A. oraz Fabryce Urządzeń Górniczych TAGOR S.A. o zapłatę kwoty 51.900.400,00
zł, tytułem odszkodowania, z tytułu szkody poniesionej przez FAZOS S.A. w związku z brakiem realizacji kontraktu
na rzecz odbiorcy chińskiego. Fabryka Zmechanizowanych Obudów Ścianowych FAZOS S.A. wystąpiła z żądaniem
zapłaty odszkodowania w kwocie 51.900.400,00 złotych z tytułu strat poniesionych w związku z koniecznością
ubezpieczenia kursów walutowych.
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