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Treść raportu:

Zarząd FAMUR S.A. przekazuje, iż powziął informację, że Emitent oraz jego podmioty zależne w ciągu ostatnich 12
miesięcy zawarły z New World Resources N.V oraz podmiotem od niego zależnym szereg umów jednostkowych,
których łączna wartość przekroczyła 10% kapitałów własnych FAMUR S.A. według stanu na 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 wiadomość w okresie ostatnich 12 miesięcy
wynosi 58.849.595 zł. Umową o największej wartości jest umowa datowana na dzień 30 grudnia 2011r. zawarta
pomiędzy Fabryką Zmechanizowanych Obudów Ścianowych Fazos S.A. a New World Resources N.V. Wartość
netto umowy wynosi 11.792.250 EUR tj. 52.084.009,80 zł przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia podpisania
umowy ( 1EUR = 4,4168 zł). Przedmiotem umowy jest dostawa 135 sztuk nowych sekcji ścianowych obudów
zmechanizowanych przeznaczonych do pracy w kopalni ČSM wchodzącej w skład OKD a.s spółki zależnej od New
World Resources N.V. Płatność za przedmiot umowy podzielona zastała na dwie części:
- Pierwsza w kwocie 10.023.412,50 EUR płatna w terminie 14 dni od podpisania protokołu kompletności dostaw
pod warunkiem, że faktura zostanie dostarczona nie później niż 7 dni od podpisania protokołu kompletności
dostaw
- Druga w kwocie 1.768.837,50 EUR płatna w terminie 14 dni od podpisania końcowego protokołu odbioru pod
warunkiem, że faktura zostanie dostarczona nie później niż 7 dni od podpisania końcowego protokołu odbioru
Opóźnienia w dostarczeniu faktury będą skutkować odpowiednim przesunięciem terminu płatności.
Termin realizacji dostaw ustalono na okres od 1 lutego 2012 do 30 marca 2012 roku. Wartość kar umownych
jakie może zapłacić Sprzedający za opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy została ograniczona do 7,5%
wartości umowy.
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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