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Treść raportu:

Zarząd Emitenta informuje o zawarciu w dniu 23.07.2014 r. znaczącej umowy pomiędzy FAMUR S.A. a
kontrahentem tureckim – HATTAT ENERJI VE MADEN TIC A.S. („HATTAT”). Przedmiotem umowy jest dostawa
kompleksów ścianowych oraz dodatkowych urządzeń i części zamiennych.
Dostawy sprzętu zamkną się w terminie do 31.01.2017. Warunkiem wejścia w życie kontraktu jest wpłata zaliczki
w kwocie odpowiadającej 15% wartości pierwszego dostarczanego kompleksu ścianowego oraz ustalenie
szczegółowych warunków finansowania. Przewidywany termin wejścia kontraktu w życie to grudzień 2014 r..
Kolejne zaliczki będą wpłacane w terminie do 10 miesięcy przed datą wysyłki każdego z kolejnych kompleksów.
Łączna wartość umowy netto wynosi 66 000 000 EUR. tj. 272 943 000PLN przeliczone wg. średniego kursu NBP z
dnia 23.07.2014r.
Strony ustaliły następujące warunki płatności:
I.15% wartości każdego z dostarczanych kompleksów w formie zaliczki płatnej w terminie 7 dni od wystawienia
bankowej gwarancji zwrotu zaliczki,
II.85% wartości każdego z dostarczanych kompleksów w następujący sposób:
a.65% wartości dostawy po przeprowadzeniu udanych testów kompatybilności i przedstawieniu dokumentów
wysyłkowych,
b.20% wartości dostawy po sporządzeniu protokołu odbioru wstępnego.
Strony ustaliły kary umowne:
I.W przypadku opóźnienia dostaw w wysokości maksymalnie 5% wartości danej dostawy,
II.W przypadku nie spełnienia wymaganych parametrów w czasie testów wydajności – w wysokości maksymalnie
1% wartości danej dostawy, jednak nie więcej niż 5% wartości całego kontraktu.
Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków stosowanych dla tego typu umów.
Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta i tym samym spełnia kryterium umowy znaczącej.
Kapitały własne FAMUR S.A. będące podstawą kryterium wyniosły 717 446 tys. zł według stanu na dzień
31.03.2014r wynikający z ostatniego opublikowanego raportu kwartalnego.
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