FAMUR S.A.

RB 50 2015
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bie żący nr

50

/

2015

2015-11-09

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

Zawarcie umowy na rynku rosyjskim
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Emitenta informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym przez swoją jednostkę zależną Polskie Maszyny
Górnicze S.A. („Spółka”) umowy z kontrahentem rosyjskim OOO Polskie Maszyny z siedzibą w Moskwie
(„Umowa”), której przedmiotem jest dostawa zmechanizowanego kompleksu ścianowego do ОАО Kopalni
Kyrgajska w Rosji.
Zamówienie obejmuje m.in. dostawę sekcji obudowy zmechanizowanej, kombajnu ścianowego, kompletnego
przenośnika ścianowego i podścianowego wraz z układem przekładkowym oraz szkolenie i kontrolę nad
montażem i pracami związanymi z uruchomieniem i wdrożeniem sprzętu do eksploatacji. Wartość Umowy wynosi
18.738.530 EUR, czyli 79.921.704 PLN w przeliczeniu wg średniego kursu NBP z dnia 9 listopada 2015 r., tj. dnia
wejścia Umowy w życie. Dostawa sprzętu ma nastąpić w I półroczu 2016 r.
Powyższa Umowa nie spełnia kryterium uznania za znaczącą w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finans ów z
dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…), jednakże Zarząd Emitenta 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 z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
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