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Treść raportu:

Zarząd Famur S.A. informuje, iż Emitent oraz jego podmioty zależne od dnia 6 lipca 2012r tj. opublikowania raportu
bieżącego nr 41/2012 zawarły z Katowickim Holdingiem Węglowym S.A. szereg umów jednostkowych, których
łączna kwota przekracza 10% kapitałów własnych FAMUR S.A. według stanu na dzień 30 czerwca 2012, tj. stanu
wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu półrocznego. Tym samym łączna wartość tych umów spełnia
kryterium uznania ich za znaczącą umowę.
Łączna wartość netto zawartych umów, o których Emitent powziął widomość w okresie od 6 lipca 2012r. do dnia
28 września 2012r. wynosi 71.006.351 zł. Transakcją o największej wartości jest umowa zawarta pomiędzy
Katowickim Holdingiem Węglowym S.A. a konsorcjum firm REAMG S.A., Trans-Jan Sp z o.o., PPH Gwarek Sp. z
o.o. , Przedsiębiorstwem Budownictwa Górniczego „Polmining” Sp . z o.o. datowana na dzień 17 września 2012
roku. Przedmiotem umowy jest realizacja robót górniczych związanych z wykonaniem wyrobisk przygotowawczych
dla rozcięcia ściany 503 dla potrzeb kopalni KWK Murski-Staszic. Wartość netto umowy wynosi 20.992.605 zł.
Termin realizacji umowy wynosi 15 miesięcy od daty przekazania frontu robót, który zostanie przekazany nie
później niż do 14 dni od daty zawarcia umowy. Umowa dopuszcza dokonywanie miesięcznych odbiorów robót w
terminie do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca. Strony ustaliły, że płatność nastąpi w terminie 90 dni od
dnia otrzymania faktury wystawionej na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru robót.
Wykonawca/Zamawiający zobowiązuje się zapłacić karę umowną w wysokości 10% wartości netto przedmiotu
umowy gdy odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które nie odpowiada Zamawiający/Wykonawca.
Wykonawca zobowiązuje się zapłacić karę umowną w wysokości 10% wartości netto przedmiotu umowy gdy
Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca oraz 0,1% wartości netto
przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy lub za każdy dzień zwłoki w usunięciu
wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy. W przypadku stwierdzenia wykonania przedmiotu umowy
przez osoby nie posiadające odpowiednich uprawnień do wykonywania danych czynności Zamawiający może
obciążyć Wykonawcę karą w wysokości 2% wartości netto przedmiotu umowy. Strony zachowały prawo do
dochodzenia odszkodowania na zasadach Kodeksu Cywilnego.
Kapitały własne Famur S.A. będące podstawą kryterium wynosiły 519.069 tys. zł wg. stanu na dzień 30.06.2012r.
wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu półrocznego.
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