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Treść raportu:

Zarząd Famur S.A. przekazuje, iż powziął wiadomość, że Emitent oraz jego podmioty zależne w ciągu ostatnich 12
miesięcy zawarły z Południowym Koncernem Węglowym S.A. szereg umów jednostkowych, których łączna kwota
przekracza 10% kapitałów własnych Famur S.A. według stanu na dzień 30 września 2011r., 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 ostatnich 12 miesięcy
wynosi 111.276.759 zł. Umową o największej wartości jest umowa datowana na 9 listopada 2011 r. zawarta
pomiędzy Famur S.A. a Południowym Koncernem Węglowym S.A., której przedmiotem jest najem obudowy
zmechanizowanej składającej się z fabrycznie nowych sekcji w maksymalnej ilości 207 sztuk wraz z
wyposażeniem oraz zabezpieczeniem obsługi gwarancyjnej i serwisowej w całym okresie najmu. Strony ustaliły
okres trwania najmu obudowy od dnia 10.05.2012r. do 30.06.2015r a dostawę obudowy na marzec i kwiecień
2012r. z zastrzeżeniem, że termin najmu obudowy będzie liczony od dnia odbioru technicznego pod ziemią i nie
może nastąpić później niż 31 dni od terminu zakończenia dostawy. Strony ustaliły maksymalną łączną wartość
świadczeń z tytułu niniejszej umowy na kwotę netto 60.390.018,00 zł. Zamawiający płacił będzie wykonawcy czynsz
najmu obudowy będący iloczynem ilości dób najmu w miesiącu, ilości sekcji obudowy pozostających w
dyspozycji Zamawiającego oraz dobowego czynszu najmu jednej sekcji obudowy w okresach miesięcznych w
terminie 60 dni licząc od końca miesiąca, w którym wykonano najem. Wykonawca udziela gwarancji na cały okres
najmu za wyjątkiem uszkodzeń elementów wynikających z niewłaściwej eksploatacji lub noszących ślady
dewastacji. Zamawiający ponosi całkowitą odpowiedzialność za obudowę od chwili jej dostarczenia, do czasu jej
zwrotu.
Strony ustaliły karę umowną w wysokości 10% wartości netto umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego/Wykonawcę z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca/Zamawiający. Ponadto
Wykonawca zobowiązał się do zapłaty kary umownej w wysokości 0,1% kwoty netto umowy za każdy dzień zwłoki w
dostawie któregokolwiek urządzenia lub elementu dokumentacji.
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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