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Treść raportu:

Zarząd Famur S.A. przekazuje, iż powziął wiadomość, że Emitent oraz jego podmioty zależne od dnia 1 grudnia
2011r. tj. opublikowania raportu bieżącego nr 57/2011 zawarły z Kompanią Węglową S.A. szereg umów
jednostkowych, których łączna kwota przekracza 10% kapitałów własnych FAMUR S.A. według stanu na dzień 30
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 1 grudnia 2011r. do 5
stycznia 2012r. wynosi 179.053.091 zł. Umową o największej wartości jest umowa datowana na dzień 2 stycznia
2012r. zawarta pomiędzy REMAG S.A. a Kompanią Węglową S.A. na kwotę netto 147.211.800 zł. Dwustronnie
podpisana umowa wpłynęła do Spółki Remag S.A. w dniu 5 stycznia 2012r. Przedmiotem umowy jest dzierżawa
69 sztuk kombajnów chodnikowych typu AM-50z-w oraz 13 sztuk kombajnów chodnikowych typu R-130 dla
oddziałów Kompani Węglowej S.A. Dostawa kombajnów do poszczególnych kopalni przypada na lata 2012-2013.
Okres dzierżawy poszczególnych kombajnów ustalono na 730 dni. Strony ustaliły, że dzierżawca zapłaci
Wydzierżawiającemu czynsz dzierżawny z dołu za każdy miesiąc dzierżawy w terminie 60 dni od zakończenia
miesięcznego okresu rozliczeniowego. W trakcie trwania umowy stawka dzierżawy będzie podlegała corocznej
indeksacji, która nastąpi w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem.
Indeksacja będzie obowiązywać począwszy od 2013r. Zgodnie z umową każda ze stron jest zobowiązana do
zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości netto umowy, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn,
za które ponosi odpowiedzialność. Wydzierżawiający zapłaci Dzierżawcy karę umowną w wysokości dobowej
stawki dzierżawy netto za każdy dzień zwłoki w dostawie przedmiotu dzierżawy, za niezgłoszenie się w ciągu 4
godzin od momentu wezwania serwisu Wydzierżawiającego na terenie Dzierżawcy oraz za każdy dzień zwłoki w
dostarczeniu dokumentów przewidzianych umową. Wydzierżawiający może obciążyć Dzierżawcę karą za nie
zwrócenie do 21 dni części, których brakowało przy zwrocie przedmiotu dzierżawy w wysokości 75% wartości
części nowych wg cen obowiązujących dla KW S.A. przy zakupie części nowych. Dzierżawca może obciążyć
Wydzierżawiającego karą w przypadku postoju przedmiotu dzierżawy spowodowanych jego awarią wynikłą z
przyczyn leżących po stronie Wydzierżawiającego w wysokości 0,02% wartości netto danego zadania podzieloną
przez liczbę kombajnów wchodzących w skład tego zadania za każdą rozpoczętą godzinę trwania awarii powyżej
czasu wyznaczonego do jej usunięcia.
W przypadku gdy Dzierżawca utraci przedmiot dzierżawy z przyczyn leżących po jego stronie zapłaci
Wydzierżawiającemu odszkodowanie w wysokości:
- 80% wartości netto przedmiotu dzierżawy w przypadku gdy zdarzenie miało miejsce w okresie eksploatacji
przedmiotu dzierżawy wynoszącym do 12 miesięcy,
- 60% wartości netto przedmiotu dzierżawy w przypadku gdy zdarzenie miało miejsce w okresie eksploatacji
przedmiotu dzierżawy wynoszącym od 12 miesięcy do 24 miesięcy,
- 40% wartości netto przedmiotu dzierżawy w przypadku gdy zdarzenie miało miejsce w okresie eksploatacji
przedmiotu dzierżawy wynoszącym powyżej 24 miesięcy,
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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