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Treść raportu:

Zarząd Famur S.A. informuje, iż powziął wiadomość, że Emitent oraz jego podmioty zależne od dnia 16 listopada
2011r tj. opublikowania raportu bieżącego nr 56/2011 zawarły z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. szereg umów
jednostkowych, których łączna kwota przekracza 10% kapitałów własnych FAMUR S.A. według stanu na dzień 31
grudnia 2011, tj. stanu wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu kwartalnego. Tym samym łączna
wartość tych umów spełnia kryterium uznania ich za znaczącą umowę.
Łączna wartość netto umów, o których Emitent powziął wiadomość w okresie od 16 listopada 2011r. do 30 marca
2012r. wynosi 66.691.266 zł. Umową o największej wartości jest umowa ramowa zawarta w dniu 7 luty 2012r.
pomiędzy Famur S.A. a Jastrzębską Spółką Węglową S.A., której przedmiotem jest świadczenie serwisu
technicznego oraz dostawa części zamiennych, podzespołów, zespołów dla kombajnów ścianowych KGE i KGS
dla zakładów JSW S.A. Wartość netto umowy wynosi 22.667.220,40 zł. Termin realizacji umowy określono na 24
miesiące od daty jej podpisania. Należności z tytułu umowy regulowane będą na podstawie faktur częściowych w
terminie 60 dni od daty dostarczenia faktury. W umowie ustalono, iż Zamawiający/Wykonawca zapłaci
Wykonawcy/Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto w przypadku odstąpienia od
umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy. Ponadto Zamawiający może obciążyć
Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,5 % ceny brutto danego zlecenia/zamówienia za każdy dzień zwłoki
ponad ustalony termin dostawy, realizacji lub usunięcia stwierdzonych usterek. Strony zachowały prawo do
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
Kapitały własne Famur S.A. będące podstawą kryterium wynosiły 451.267 tys. zł wg. stanu na dzień 31.12.2011r.
wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu kwartalnego.
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