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Treść raportu:

Zarząd Famur S.A. informuje, iż powziął wiadomość, że Emitent oraz jego podmioty w okresie ostatnich 12
miesięcy zawarły z Przedsiębiorstwem Górniczym ”SILESIA” Sp. z o.o. szereg umów jednostkowych, których łączna
kwota przekracza 10% kapitałów własnych FAMUR S.A według stanu na 30 czerwca 2012r., tj. stanu wynikającego
z ostatniego opublikowanego raportu półrocznego. Tym samym łączna wartość tych umów spełnia kryterium
uznania ich za znaczącą umowę.
Łączna wartość netto umów, o których Emitent powziął wiadomość w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi
78.735.598 zł netto. Umową o największej wartości jest umowa zawarta w dniu 25 października 2012r. pomiędzy
Famur S.A. a Przedsiębiorstwem Górniczym ”SILESIA” Sp. z o.o., której przedmiotem jest dostawa urządzeń
kompleksu ścianowego oraz platform transportowych do przewozu sekcji. Wartość netto umowy wynosi
77.238.000 zł. Termin wykonania przedmiotu umowy określono na dzień 31 maja 2013 roku. Należności z tytułu
umowy regulowane będą na podstawie wystawionych faktur za dostawy cząstkowe oraz po dokonaniu odbioru
technicznego na dole kopalni. Całkowita należność z tytułu umowy zostanie uregulowana w terminie na 60 dni od
daty podpisania protokołu końcowego odbioru technicznego. Wykonawca udziela na przedmiot umowy gwarancji
w zależności od urządzenia i elementów na okres od 18 do 66 miesięcy od terminu dostawy. W umowie ustalono
następujące kary umowne:
- Zamawiający/Wykonawca zapłaci na rzecz drugiej Strony karę umowną w wysokości 10% wartości netto umowy
w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego/Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności, za które
odpowiedzialność ponosi druga Strona.
- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za zwłokę w dostawie maszyn i urządzeń
a) za rozpoczęty 2 tydzień zwłoki 1% wartości netto umowy
b) za rozpoczęty 3 tydzień zwłoki kara określona w pkt. a + 2% wartości netto umowy
c) za rozpoczęty 4 tydzień zwłoki kara określona w pkt. b + 3% wartości netto umowy
d) za rozpoczęty 5 tydzień zwłoki kara określona w pkt. c + 4% wartości netto umowy
- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,001% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia
w przedstawieniu dokumentów stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wynikających z
niniejszej umowy.
- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 0,001% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia w
przedstawieniu dokumentów stanowiących zabezpieczenie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.
Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości
faktycznie poniesionej szkody.
Kapitały własne Famur S.A. będące podstawą kryterium wynosiły 519.069 tys. zł wg. stanu na dzień 30.06.2012r.
wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu półrocznego.
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