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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 30 stycznia 2013 r. tj. opublikowania raportu bieżącego nr 5/2013
zawarły z Tauron Wydobycie 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 30 stycznia
2013 r. do 29 sierpnia 2014 r. wynosi 55 684 851,00 zł.
Umową o największej wartości jest umowa datowana na dzień 25 listopada 2013 r. zawarta pomiędzy
konsorcjum FAMUR S.A.(Lider, Wykonawca), Linter S.A. (Uczestnik, Wykonawca) a Tauron wydobycie S.A.
(Zamawiający, wcześniej PKW S.A.). Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż fabrycznie nowego przenośnika
taśmowego typu Pioma 1200 wraz z wyposażeniem w ZG Janina w Libiążu w terminie 6 miesięcy od daty
podpisania umowy. Strony ustaliły, że cena za przedmiot umowy wynosi 17 633 000,00 zł netto, a zapłata nastąpi
w terminie 60 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.
Strony ustaliły następujące kary umowne których maksymalna wartość może przekroczyć 10% wartości kontraktu:
- Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary w wysokości 10% wartości kontraktu w przypadku, gdy
którakolwiek ze stron odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub gdy Wykonawca odstąpi od
umowy bez uzasadnionej przyczyny,
- W wysokości 10% wartości kontraktu w przypadku gdy którakolwiek ze stron odstąpi od umowy z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy bez uzasadnionej przyczyny.
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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