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Treść raportu:

Zarząd FAMUR S.A. przekazuje, iż powziął wiadomość, że Emitent oraz jego podmioty zależne od dnia 12 września
2013r. tj. opublikowania raportu bieżącego nr 40/2013 zawarły z Kompanią Węglową S.A. szereg umów
jednostkowych, których łączna kwota przekracza 10% kapitałów własnych FAMUR S.A. według stanu na dzień 30
września 2013, 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 12 września 2013r. do
19 lutego 2014r. wynosi 69.030.624,18 zł. Umową o największej wartości jest umowa datowana na dzień 31
grudnia 2013r. Umowa została zawarta pomiędzy Konsorcjum firm: REMAG S.A. (Lider Konsorcjum), FAMUR S.A.
(Uczestnik Konsorcjum) a Kompanią Węglową S.A. Przedmiotem umowy jest świadczenie w 2014 roku usług
serwisowych kombajnów chodnikowych dzierżawionych przez Kompanię Węglową S.A. Maksymalna wartość netto
umowy nie może przekroczyć 15.981.646,58 zł. W przypadku, kiedy zrealizowana wartość umowy będzie niższa od
maksymalnej wartości umowy lub brak będzie wezwań serwisowych, Konsorcjum nie przysługuje jakiekolwiek
wynagrodzenie oraz jakiekolwiek roszczenie odszkodowawcze z tytułu niezrealizowanej części umowy. Płatności
za usługi serwisowe będą realizowane w terminie 120 dni od daty dostarczenia faktury wystawionej każdorazowo
na podstawie protokołu usługi serwisowej i/lub protokołu zdawczo-odbiorczego części. Wykonawca zapłaci karę
umowną w wysokości stawki netto roboczogodziny serwisowej za każdą godzinę zwłoki w usunięciu przyczyn
awarii oraz 0,1% wartości netto zamówionych części za każdą godzinę zwłoki. Strony zachowały prawo do
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Kapitały własne FAMUR S.A. będące podstawą kryterium wynosiły 677.077 tys. zł wg. stanu na dzień 30.09.2013r.
wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu kwartalnego.
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