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Treść raportu:

W związku ze zmianą kryterium rozpoznawania umowy znaczącej, to jest zmianą kapitałów własnych Emitenta
spowodowaną podjęciem decyzji o wypłacie dywidendy, Zarząd FAMUR S.A. przekazuje, iż powziął wiadomość, że
Emitent oraz jego podmioty zależne od dnia 3 kwietnia 2014 r. tj. opublikowania raportu bieżącego nr 13/2014
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 2014 r., tj. stanu wynikającego z ostatniego
opublikowanego raportu okresowego. Tym samym łączna wartość tych umów spełnia kryterium uznania ich za
znaczącą umowę. Łączna wartość netto umów, o których Emitent powziął wiadomość w okresie od 3 kwietnia
2014 r. do 29 sierpnia 2014 r. wynosi 57 532 591,72 zł.
Umową o największej wartości jest umowa datowana na dzień 4 lipca 2014 r. zawarta pomiędzy FAMUR S.A.
(Wydzierżawiający) a Kompanią Węglową S.A. (Dzierżawca, KW S.A). Przedmiotem umowy jest dzierżawa na rzecz
KW S.A. kombajnów chodnikowych R-130 oraz AM-50z na okres 730 dni kalendarzowych z możliwością
wydłużenia okresu dzierżawy do 1095 dni oraz ich obsługa serwisowa. Łączna maksymalna wartość netto umowy
wyniesie 36 615 340,00 zł.
Dzierżawca zapłaci FAMUR S.A czynsz dzierżawny z dołu za każdy miesiąc dzierżawy w terminie 120 dni od
zakończenia okresu rozliczeniowego. Strony zastrzegły, że w przypadku wystąpienia przymusowego,
nieprzewidzianego wcześniej postoju przedmiotu dzierżawy nastąpi zawieszenie naliczania czynszu dzierżawnego
na okres uzgodniony przez strony umowy nie dłuższy jednak niż 90 dni.
Strony ustaliły następujące kary umowne, których maksymalna wartość może przekroczyć 10% wartości kontraktu:
- Każda ze stron jest zobowiązana do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej
części umowy, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność.
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 300.005 tys. zł wg stanu na dzień 30.06.2014 r.
wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu okresowego.
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