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Treść raportu:

Zarząd Famur S.A. informuje, iż powziął wiadomość, że Emitent oraz jego podmioty zależne od dnia 27 czerwca
2011r tj. opublikowania raportu bieżącego nr 28/2011 zawarły z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. szereg umów
jednostkowych, których łączna kwota przekracza 10% kapitałów własnych FAMUR S.A. według stanu na dzień 30
września 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 27 czerwca 2011r. do 16
listopada 2011r. wynosi 45.549.280 zł. Umową o największej wartości jest umowa zawarta w dniu 30 października
2011r. pomiędzy Famur S.A. a Jastrzębską Spółką Węglową S.A. na kwotę 16.827.000 zł (wartość netto).
Przedmiotem umowy jest udostępnienie poziomu 830 górniczym wyciągiem szybowym w przedziale północnym
szybu „Ludwik” w KWK Pniówek. Strony ustaliły termin realizacji umowy na 24 miesiące od daty zawarcia umowy.
Regulowanie należności nastąpi na podstawie wystawianych przez Wykonawcę faktur częściowych w formie
przelewu w terminie 60 dni od daty dostarczenia faktury. Odbiory robót będące podstawą wystawienia faktury
odbywać się będą w terminach miesięcznych. Na przedmiot umowy wykonawca udzieli gwarancji na 24 miesiące
od daty końcowego odbioru technicznego dokonanego przez Zamawiającego. Dodatkowo Wykonawca zobowiązał
się w okresie trwania gwarancji do rozpoczęcia wszelkich ewentualnych napraw do 2 godzin od momentu ich
zgłoszenia. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,1% ceny brutto, za każdy dzień
zwłoki poza ustalony termin zakończenia prac oraz za każdy dzień zwłoki w usunięciu stwierdzonych usterek.
Wykonawca może zostać obciążony przez Zamawiającego karą w wysokości 0,2% ceny brutto za każdą godzinę
zwłoki w rozpoczęciu wszelkich ewentualnych napraw, oraz za każdą godzinę zwłoki w prowadzeniu prac
wymagających wstrzymania wydobycia ponad czas określony w umowie. Za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie umowy Zamawiający może żądać od wykonawcy kary umownej w wysokości 10 % wartości brutto
umowy, a w przypadku poniesienia strat przez Zamawiającego przewyższających tę kwotę do zapłaty
odszkodowania w wysokości odpowiadającej stracie poniesionej przez Zamawiającego. Strony zachowały prawo
do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
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.

FAMUR Spółka Akc yjna
(peł na nazwa emitenta)
FAMUR S.A.

Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta)
40-698

(sektor wg. klasyfikac ji GPW w W-wie)

Katowic e

(kod pocztowy)

(miejsc owość)

Armii Kraj owej

51
(ulic a)

(numer)

032 3596300

032 3596677
(tel efon)

(fax)

sekretariat@famur.com.pl

www.famur.com.pl

(e-mail)

(www)

6340126246

270641528
(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Komisja Nadzoru Finansowego

1

FAMUR S.A.

RB 56 2011

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

2011-11-16

Ryszard Bednarz

Wic eprezes Zarządu

2011-11-16

Jarosław Fotyga

Wic eprezes Zarządu

Podpis

Komisja Nadzoru Finansowego

2

