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Treść raportu:

Zarząd FAMUR S.A. przekazuje informację, że Emitent zawarł w ciągu ostatnich 12 miesięcy z Nordea Finance
Polska S.A. szereg umów jednostkowych, których łączna wartość przekroczyła 10% kapitałów własnych FAMUR
S.A. według stanu na 31 marca 2013r., 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 wiadomość w okresie ostatnich 12 miesięcy
wynosi 92.067.927,72 zł. Umową o największej wartości jest umowa datowana na dzień 10 czerwca 2013r.
zawarta pomiędzy FAMUR S.A. (Sprzedający) a Noreda Finance Polska S.A. (Kupujący), której przedmiotem jest
sprzedaż 167 nowych sekcji zmechanizowanych obudów ścianowych o zakresie pracy od nie więcej niż 2,1 m do
nie mniej niż 4,4 m, nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego i podścianowego, nowego urządzenia do
przekładki przenośnika podścianowego, nowej kruszarki, nowego wyposażenia elektrycznego kompleksu
ścianowego, nowego kombajnu ścianowego, nowej kompletnej wysokociśnieniowej instalacji zasilającej
ścianową obudowę zmechanizowaną oraz nowej wagi taśmowej. Wartość netto umowy wynosi 49.140.725,48 zł.
Umowa została zawarta w ramach wykonania zobowiązań wynikających z umowy leasingu kompleksu
ścianowego zawartej przez konsorcjum złożonym z Sprzedającego i Kupującego a Kompanią Węglową S.A.
Oddział KWK „Knurów-Szczygłowice” (Korzystający), o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 21/2013.
Strony ustaliły termin płatności na 7 dni od daty wystawienia faktury, której podstawą sporządzenia jest podpisanie
protokołu przekazania Korzystającemu przedmiotu leasingu. FAMUR S.A. udziela Kupującemu gwarancji na
przedmiot umowy na warunkach zgodnych z umową leasingu opisaną w raporcie bieżącym nr 21/2013.
Emitent zobowiązał się do odkupienia przedmiotu umowy w przypadku gdy dojdzie do rozwiązania umowy
leasingu w okolicznościach wyłącznie zawinionych przez FAMUR S.A. Cena odkupu będzie się zmniejszać co
miesiąc wraz z upływem czasu obowiązywania umowy leasingu i spłatą rat leasingowych.
Kapitały własne Famur S.A. będące podstawą kryterium wynosiły 611.913 tys. zł wg. stanu na dzień 31.03.2013r.
wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu kwartalnego.
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