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Treść raportu:

Zarząd FAMUR S.A. przekazuje, iż powziął wiadomość, że Emitent oraz jego podmioty zależne od dnia 06 czerwca
2013r. tj. opublikowania raportu bieżącego nr 21/2013 zawarły z Kompanią Węglową S.A. szereg umów
jednostkowych, których łączna kwota przekracza 10% kapitałów własnych FAMUR S.A. według stanu na dzień 30
czerwca 2013, 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 06 czerwca 2013r. do 12
września 2013r. wynosi 71.488.382,77 zł. Umową o największej wartości jest umowa datowana na dzień 05
sierpnia 2013r. Umowa została zawarta pomiędzy Konsorcjum firm: FAMUR S.A. (Lider Konsorcjum), Nordea
Finance Polska S.A. (Członek Konsorcjum) a Kompanią Węglową S.A. Przedmiotem umowy jest leasing
finansowy wraz z dostawą nowego kompleksu ścianowego przeznaczonego do ścian niskich dla KW S.A. Oddział
KWK „Bolesław Śmiały”. Termin dostawy dla sekcji obudów zmechanizowanych ustalono na 20 tygodni od daty
zawarcia umowy, natomiast dla pozostałych maszyn i urządzeń termin dostawy określono na 12 tygodni od daty
zawarcia umowy. Wartość netto umowy wynosi 47.317.173,17 zł. Strony ustaliły, iż płatność za okres użytkowania
przedmiotu leasingu zostanie rozłożona na 36 comiesięcznych rat leasingowych, których termin płatności
określono na ostatni dzień danego miesiąca. Pierwsza rata leasingowa zostanie zapłacona ostatniego dnia
miesiąca po zakończeniu pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego eksploatacji kompleksu. Czynsz
odsetkowy wyliczany jest w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę.
Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji od dnia podpisania protokołu odbioru technicznego po
uruchomieniu kompleksu ścianowego na dole kopalni do terminu płatności ostatniej raty leasingowej, za
wyjątkiem elementów konstrukcji stalowej obudowy zmechanizowanej, na które udziela 60 miesięcy gwarancji.
Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
• w wysokości 10% wartości netto kompleksu ścianowego, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca
• w wysokości 0,1% wartości netto kompleksu ścianowego w przypadku niedotrzymania terminu dostawy
przedmiotu leasingu za każdy rozpoczęty dzień zwłoki
Wykonawca może zostać obciążony przez Zamawiającego karą umowną:
• w wysokości 0,1% ceny netto poszczególnych elementów przedmiotu leasingu za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w
stosunku do uzgodnionego terminu usunięcia awarii lub usterki w poszczególnym elemencie przedmiotu
leasingu
• w wysokości wartości raty leasingowej z miesiąca kalendarzowego, za który kara zostanie naliczona,
pomnożonej odpowiednio przez współczynnik 0,10; 0,15; 0,20; 0,35 lub 0,50 w przypadku osiągnięcia przez
kompleks ścianowy średniej dobowej wydajności brutto w przedziale odpowiednio od 3 500-3 250 t/d; 3 250-3
000 t/d; 3 000-2 750 t/d; 2 750-2500 t/d lub mniej niż 2 500 t/d. Zamawiający nie będzie uprawniony do naliczania
kar umownych, gdy nieuzyskanie średniego dobowego wydobycia brutto w wysokości 3 500 t/d nastąpi z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawcę. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy kary umowne w wysokości
10% wartości netto przedmiotu umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które
odpowiada Zamawiający. Strony zachowały prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do
wysokości brutto umowy.
Kapitały własne FAMUR S.A. będące podstawą kryterium wynosiły 663.199 tys. zł wg. stanu na dzień 30.06.2013r.
wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu półrocznego.
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