FAMUR S.A.

RB 9 2013
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

9

/

2013

2013-03-12

Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
FAMUR S.A.
Temat

Zawarcie umowy znaczącej z Jastrzębską Spółką Węglową S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Famur S.A. przekazuje, iż powziął wiadomość, że Emitent oraz jego podmioty zależne od dnia 06 lutego
2013r. tj. opublikowania raportu bieżącego nr 6/2013 zawarły z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. szereg umów
jednostkowych, których łączna kwota przekracza 10% kapitałów własnych FAMUR S.A. według stanu na dzień 31
grudnia 2012r., tj. stanu wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu kwartalnego. 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 06 lutego 2013r. do 12 marca
2013r. wynosi 61.096.985 zł. Umową o największej wartości jest umowa zawarta w dniu 01 marca 2013r.
pomiędzy Remag S.A. a Jastrzębską Spółką Węglową S.A. na kwotę netto 43.099.200 zł. Przedmiotem umowy jest
dzierżawa 4 sztuk fabrycznie nowych kombajnów chodnikowych typu R 2000 dla JSW S.A. KWK „Borynia –
Zofiówka – Jastrzębie” Ruch Borynia. Okres dzierżawy ustalono na 1095 dni. Termin dostarczenia kombajnów
ustalono odpowiednio na 1,2,4 i 5 miesięcy od daty zawarcia umowy. Należności z tytułu umowy dzierżawy
regulowane będą w okresach miesięcznych na podstawie wystawionych faktur w terminie do 60 dni od
zakończenia miesięcznego okresu rozliczeniowego. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na cały
okres dzierżawy z wyjątkiem części szybkozużywających się (ślizgi wymienne, płytki gąsienic, płyty ścierne stołu i
podajnika, płytki rozdziału wody), na które udziela gwarancji na okres 12 miesięcy od daty odbioru technicznego na
dole kopalni. Gwarancją nie są objęte ( z wyłączeniem wad materiałowych) pozostałe części szybkozużywające się
i materiały eksploatacyjne.
Umowa zawiera zapisy o następujących karach umownych:
• Wykonawca może zostać obciążony przez Zamawiającego karą umowną w wysokości 0,1% ceny brutto jednego
kombajnu chodnikowego za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu dostawy
• Wykonawca w okresie gwarancji może zostać obciążony przez Zamawiającego karą w wysokości 0,01% wartości
brutto umowy za każdą godzinę zwłoki w stosunku do uzgodnionego terminu przystąpienia do usunięcia awarii lub
usterki
• Wykonawca może zostać obciążony przez Zamawiającego karą w wysokości 0,1% ceny brutto jednego kombajnu
chodnikowego za każdy dzień zwłoki w stosunku do uzgodnionego terminu usunięcia awarii lub usterki w
przedmiocie umowy
• W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy
Strony zachowały prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
Kapitały własne Famur S.A. będące podstawą kryterium wynosiły 553.513 tys. zł wg. stanu na dzień 31.12.2012r.
wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu kwartalnego.
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