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Treść raportu:

Zarząd Famur S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym do spółki wpłynęła dwustronnie podpisana umowa z JSC
ArcelorMittal Temirtau z siedzibą w Kazachstanie. Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych FAMUR
S.A. i tym samym spełnia kryterium uznania za znaczącą umowę.
Umowa datowana jest na 11 czerwca 2012r. z tym, że ostatni podpis został złożony przez Klienta w dniu 25
czerwca 2012r. i z tym dniem zgodnie z zapisami umowa weszła w życie. Wartość umowy wynosi 21.359.393 EUR
tj. 91.087.131 zł w przeliczeniu wg. średniego kursu NBP z daty wejścia umowy w życie. Przedmiotem umowy jest
dostawa urządzeń kompleksu ścianowego. Dostawa sprzętu została określona na 5,5 miesiąca od daty wejścia
kontraktu w życie. W kontrakcie ustalono następujące terminy płatności:
- 15% wartości kontraktu w terminie 14 dni od daty przedstawienia gwarancji zwrotu zaliczki
- 70% wartości kontraktu proporcjonalnie do wykonanych etapów dostawy w terminie 45 dni od daty zakończenia
etapu
- 5% wartości kontraktu w terminie 60 dni od daty podpisania protokołu uruchomienia ściany
- 10% wartości kontraktu w terminie 60 dni od daty podpisania protokołu uruchomienia ściany pod warunkiem
dostarczenia 12 miesięcznej gwarancji dobrego wykonania umowy na wartość płatności
Na przedmiot umowy Sprzedawca udziela gwarancji na okres 24 miesięcy daty podpisania protokołu odbioru lub
30 miesięcy od daty zakończenia dostaw, w zależności który termin jest krótszy.
W umowie strony uzgodniły, iż całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy odnośnie niewykonania lub nienależytego
wykonania zobowiązań wynikających z kontraktu z nie może przekraczać 7,5% wartości umowy.
Kapitały własne Famur S.A. będące podstawą kryterium wynosiły 455.130 tys. zł wg. stanu na dzień 31.03.2012r.
wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu kwartalnego.
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