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Treść raportu:

Zarząd Famur S.A. informuje, iż od dnia 23 września 2011 roku tj. przekazania raportu bieżącego nr 47/2011
Emitent zawarł z Dalkia Paliwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie szereg umów, których łączna kwota przekracza
10% kapitałów własnych Famur S.A. według stanu na dzień 30 września 2011r., tj. stanu wynikającego z
ostatniego opublikowanego raportu kwartalnego. Tym samym łączna wartość tych transakcji spełnia kryterium
uznania ich za znaczącą umowę.
Łączna wartość netto zawartych umów w okresie od 23 września 2011r. do 22 grudnia 2011r. wynosi
49.513.039,83 zł. Umową o największej wartości jest umowa zawarta przez Famur S.A. i Dalkia Paliwa Sp. z o.o. w
dniu 21 grudnia 2011r., której przedmiotem jest sprzedaż węgla o wartości 24.100.000 zł. Sprzedaż węgla
warunkowana jest objęciem przez Famur S.A. obligacji wyemitowanych przez Katowicki Holding Węglowy S.A. do
dnia 30 grudnia 2011r. W przypadku nie objęcia przez Famur S.A. obligacji umowa ulega rozwiązaniu. Zgodnie z
umową odbiór węgla przez Dalkia Paliwa Sp. z o.o. nastąpić ma do dnia 29 czerwca 2012r.
Kapitały własne Famur S.A. będące podstawą kryterium wynosiły 448.367 tys. zł wg. stanu na dzień 30.09.2011r.
wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu kwartalnego.
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