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Treść raportu:

W związku ze zmianą kryterium rozpoznawania umowy znaczącej, tj. zmianą kapitałów własnych Emitenta
spowodowaną podjęciem decyzji o wypłacie dywidendy, Zarząd FAMUR S.A. informuje, iż w dniu 29 sierpnia 2014
r. powziął wiadomość, że Emitent oraz jego podmioty zależne od dnia 30 kwietnia 2014 r., tj. opublikowania
raportu bieżącego nr 20/2014, 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 czerwca 2014 r.,
tj. stanu wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu okresowego za I półrocze 2014 r. Tym samym łączna
wartość tych umów spełnia kryterium uznania ich za znaczącą umowę. Łączna wartość netto zawartych um ów, o
których Emitent powziął widomość w okresie od 30 kwietnia 2014 r. do 29 sierpnia 2014 r. wynosi 47 381 757,86
zł.
Umową o największej wartości jest umowa datowana na dzień 29 lipca 2014 r. zawarta pomiędzy Emitentem
(Wykonawca) a Katowickim Holdingiem Węglowym S.A. (Zamawiający) na maksymalną kwotę netto nie wyższą
niż 28 459 385,67 zł.
Przedmiotem umowy jest dostawa 130 sztuk fabrycznie nowych sekcji obudów zmechanizowanych do
eksploatacji w ścianach zawałowych dla KHW S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła”. Wartość umowy wyniesie 28 459
385,67 zł, finansowanie przedmiotu umowy nastąpi na zasadach leasingu finansowego (Wykonawca odda
Zamawiającemu przedmiot umowy w leasing). Płatność za dostawę nastąpi w 36 ratach leasingowych. Częś ć
odsetkowa rat leasingowych zgodnie z postanowieniami umowy jest wyliczana w układnie malejącym i obliczana
w oparciu o zasadę 365 dni oraz w oparciu o wskaźnik WIBOR 1M powiększony o marżę. Pierwsza rata
leasingowa zostanie zapłacona w terminie 90 dni od daty wpływu do Zamawiającego. Pozostałe raty będą
spłacane w miesięcznych odstępach, ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego zgodnie z przyjętym
harmonogramem spłaty.
Strony ustaliły następujące kary umowne, których maksymalna wartość może przekroczyć 10% wartości kontraktu:
- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy za
odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego
- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 10% wartości brutto, przedmiotu umowy w
przypadku odstąpienia od wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od
Zamawiającego oraz w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od
Wykonawcy.
Strony zachowały prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. Pozostałe
warunki umowy nie odbiegają od standardowych warunków stosowanych dla tego typu umów.
Kapitały własne FAMUR S.A. będące podstawą kryterium wynosiły 300.005 tys. zł wg stanu na dzień 30.06.2014 r.
wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu okresowego za I półrocze 2014 r.
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