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Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o oferc ie - informacje poufne
Treść raportu:

Zarząd FAMUR S.A. (Emitent, Dostawca) informuje, o zawarciu ze spółką PT Pesona Khatulistiwa Nusantara z
siedzibą w Indonezji (Odbiorca) umowy, datowanej na dzień 30 stycznia 2014 roku, której przedmiotem jest
dostawa kompletnego systemu przeładunku węgla, na który składają się przenośniki taśmowe, wieże
przesypowe oraz przesiewacze węgla. Zakres prac, za które odpowiada Emitent to wykonanie projektu systemu,
dostawa urządzeń, nadzór nad ich montażem, rozruch oraz szkolenie personelu obsługującego system
przeładunku węgla. Emitent informuje, że w dniu 14 lutego 2014 roku otrzymał od Odbiorcy wpłatę depozytu, która
była warunkiem wejścia w życie powyższego kontraktu.
Dokładna wartość kontraktu zostanie ustalona przez Dostawcę po otrzymaniu od Odbiorcy wszelkich dokumentów
i informacji potrzebnych do ustalenia wszystkich istotnych okoliczności i warunków dostawy oraz po przygotowaniu
szczegółowej specyfikacji urządzeń. Przewidywana wartość kontraktu wyniesie od 9.944.750,00 USD do
12.892.550,00 USD tj. od 30.993.807,85 PLN do 40.180.921,33 w przeliczeniu wg. kursu średniego NBP z dnia 30
stycznia 2014 roku.
Dostawa przedmiotu umowy (FOB Gdynia) nastąpi w terminie do 10 miesięcy od daty otrzymania przedpłaty.
Opisana wyżej umowa nie spełnia kryterium uznania za znaczącą w rozumieniu Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…), jednakże Zarząd Emitenta
mając na względzie, iż jest to pierwszy kontrakt na dostawę urządzeń realizowany przez Grupę FAMUR na
perspektywicznym rynku indonezyjskim uznał, że informacja ta może mieć istotne znaczenie dla uczestników rynku
i postanowił o podaniu jej do publicznej wiadomości.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr
184, poz. 1539) tekst jednolity z dnia 9 października 2009 r. (Dz.U. Nr 185, poz. 1439).
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