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Treść raportu:

Zarząd Famur S.A. informuje, iż powziął wiadomość, że spółka zależna od Emitenta tj. Polskie Maszyny Górnicze
S.A. zawarła umowę znaczącą z kontrahentem rosyjskim OOO Polskie Maszyny z siedzibą w Moskwie. Wartość
zawartej umowy przekroczyła 10% kapitałów własnych FAMUR S.A. i tym samym spełniła kryterium uznania za
znaczącą umowę na skutek podpisania w dniu 26 czerwca 2012r. aneksu zwiększającego wartość pierwotnej
umowy o kwotę 1.080.611 EUR. Pierwotna umowa datowana jest na dzień 20 marca 2012 roku.
Wartość umowy po zwiększeniu wynosi 11.800.611 EUR tj. 50.247.002 zł w przeliczeniu wg. średniego kursu NBP
z daty aneksu. Przedmiotem umowy jest dostawa 127 sekcji obudów zmechanizowanych wraz z kompletem
części zamiennych, narzędzi i przyrządów. Do dnia dzisiejszego z kontraktu wpłynęły przedpłaty w kwocie
2.290.000 EUR, termin zapłaty pozostałej kwoty tj. 9.510.611 EUR został określony na 10 dni od daty podpisania
protokołu odbioru mini ściany, na podstawie wystawionej faktury pro-forma. Dostawa towarów została określona
na nie później niż 5,5 miesiąca od daty dokonania przedpłaty tj. od daty 6 kwietnia 2012r. Na przedmiot umowy
Sprzedawca udziela gwarancji: na konstrukcje metalowe 36 miesięcznej od daty wprowadzenia do eksploatacji
oraz na hydraulikę siłową 24 miesięcznej od daty wprowadzenia do eksploatacji. W umowie strony uzgodniły, iż
całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy odnośnie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań
wynikających z kontraktu z nie może przekraczać 11,5% wartości umowy.
Kapitały własne Famur S.A. będące podstawą kryterium wynosiły 455.130 tys. zł wg. stanu na dzień 31.03.2012r.
wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu kwartalnego.
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