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Treść raportu:

Zarząd Emitenta informuje o podpisaniu w dniu 11 września 2014 r. umowy pomiędzy FAMUR S.A. (Sprzedawca)
oraz 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.
Wartość umowy wynosi 19.993.678 EUR, tj. 83.843.488,69 zł w przeliczeniu wg średniego kursu NBP z dnia 11
września 2014 r., tj. dnia wejścia umowy w życie. Przedmiotem umowy jest dostawa urządzeń kompleksu
ścianowego. Dostawa sprzętu została określona na 20 tygodni od daty wejścia kontraktu w życie.
W kontrakcie ustalono następujące terminy płatności:
- 15% wartości kontraktu w terminie 30 dni od daty przedstawienia gwarancji bankowej,
- 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 od 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 opóźnień w dostawie
przedmiotu kontraktu nie może przekraczać 7,5% wartości umowy.
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku.
Kapitały własne FAMUR S.A. będące podstawą kryterium wynosiły 300.005 tys. zł wg stanu na dzień 30 czerwca
2014 r. wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu półrocznego.

FAMUR Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emi tenta)
FAMUR S.A.

Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta)
40-698

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

Katowic e

(kod pocztowy)

(miejscowość )

Armi i Krajowej

51
(ulic a)

(numer)

+48 32 359 63 00

+48 32 359 66 77
(tel efon)

(fax)

sekretariat@famur.com.pl

www.famur.c om

(e-mail)

(www)

634-012-62-46

270641528
(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

2014-09-12

Waldemar Łaski

Prezes Zarządu

2014-09-12

Beata Zawi szowska

Wi ceprezes Zarządu

Podpis

Komisja Nadzoru Finansowego

1

