FAMUR S.A.

RB 21 2012
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

21

/

2012

2012-04-26

Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
FAMUR S.A.
Temat

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach w sprawie z powództwa FAMUR S.A. przeciwko KOPEX S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o oferc ie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd FAMUR S.A. informuje, że Sąd Okręgowy w Katowicach, wyrokiem z dnia 26 kwietnia 2012 roku, w sprawie
z powództwa FAMUR S.A. przeciwko KOPEX S.A. o zapłatę:
(1) zasądził na rzecz powoda (tj. FAMUR S.A.) kwotę w wysokości 40.261.950 zł wraz z ustawowymi odsetkami od
dnia 13 listopada 2009r.
(2) oddalił powództwo w pozostałym zakresie dotyczącym odsetek
(3) zasądził na rzecz powoda (tj. FAMUR S.A.) kwotę 107.217 zł tytułem kosztów postępowania.
FAMUR S.A. dochodził od KOPEX S.A. kwoty 40.261.950 zł tytułem kary umownej przewidzianej postanowieniami
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 nie jest prawomocny.
Jednocześnie w nawiązaniu do raportów bieżących nr 44/2009 z dnia 5 listopada 2009 r. oraz nr 1/2010 z dnia 04
stycznia 2010r., Zarząd Emitenta informuje, że toczą się jeszcze dwa postępowania 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 łącznej kwoty 74.082.308,00 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
łącznej kwocie 74.107.107,76 złotych z tytułu strat poniesionych w związku z koniecznością ubezpieczenia kursów
walutowych (w wysokości 51.900.400 zł) oraz z tytułu utraconych zysków (w wysokości 22.206.707,76 zł).
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