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Treść raportu:

Zarząd Famur S.A. przekazuje, iż powziął wiadomość, że Emitent oraz jego podmioty zależne od dnia 22 marca
2011r. tj. opublikowania raportu bieżącego nr 11/2011 zawarły z Kompanią Węglową S.A. szereg umów
jednostkowych, których łączna kwota przekracza 10% kapitałów własnych FAMUR S.A. według stanu na dzień 30
czerwca 2011r., tj. stanu wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu półrocznego. 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 22 marca 2011r. do 15
września 2011r. wynosi 80.258.606 zł. Umową o największej wartości jest umowa ramowa zawarta w dniu 30
marca 2011 r. pomiędzy PIOMA S.A. a Kompanią Węglową S.A., której przedmiotem są dostawy części
zamiennych do kolejek produkcji PIOMA do oddziałów Kompani Węglowej S.A. w 2011r. Łączna wartość netto
zamówień wykonawczych w ramach powyższej umowy nie może przekroczyć kwoty 8.968.942,14zł. Zakres
zamówień wykonawczych będzie każdorazowo ustalany pomiędzy Zamawiającym a Sprzedającym. Umowa
przewiduje 60 dniowy termin płatności od momentu wpływu faktury do Zamawiającego. Sprzedający zapłaci
Kupującemu karę umowną w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części zamówienia wykonawczego
w przypadku gdy Kupujący odstąpi od jego realizacji z winy Sprzedającego lub Sprzedający odstąpi od jego
realizacji ze swojej winy. Kupujący zapłaci karę umowną w wysokości 10% umownej wartości netto towaru
określonego w niezrealizowanym zamówieniu w przypadku odstąpienia przez Sprzedającego od zamówienia z
powodu okoliczności za które odpowiada Kupujący.
Kapitały własne Famur S.A. będące podstawą kryterium wynosiły 752.432 tys. zł wg. stanu na dzień 30.06.2011r.
wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu półrocznego.
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