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Treść raportu:

Zarząd Famur S.A. informuje, iż powziął wiadomość, że Emitent oraz jego podmioty zależne od dnia 2 grudnia
2011r tj. opublikowania raportu bieżącego nr 58/2011 zawarły z Katowickim Holdingiem Węglowym 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 zawartych umów, o których Emitent powziął widomość w okresie od 2 grudnia 2011r. do
dnia 27 stycznia 2012r. wynosi 77.35.361 zł. Umową o największej wartości jest umowa datowana na dzień 23
stycznia 2012r. zawarta pomiędzy Remag S.A. a Katowickim Holdingiem Węglowym S.A. na kwotę netto
41.697.600 zł. Przedmiotem umowy jest dzierżawa 12 sztuk kombajnów chodnikowych dla kopalń Katowickiego
Holdingu Węglowego S.A. ma okres 1460 dni każdy. Dostawy kombajnów zakończą się w III kwartale 2012r.
Płatności za dzierżawę będą regulowane w okresach miesięcznych w terminie 90 dni od zakończenia
miesięcznego okresu rozliczeniowego. Naliczanie czynszu dzierżawnego rozpoczyna się od momentu podpisania
końcowego protokołu odbioru na dole kopalni. W umowie ustalono, iż Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki w dostawie przedmiotu dzierżawy oraz
10% wartości przedmiotu umowy brutto gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które
odpowiada Wykonawca. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,2% wartości umowy brutto
za każdy dzień zwłoki w odbiorze przedmiotu dzierżawy oraz 10% wartości przedmiotu umowy brutto gdy
Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający. Strony zachowały prawo
do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość ewentualnych poniesionych szkód
przekraczałaby wysokość zastrzeżonych kar umownych.
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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