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Treść raportu:

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie
informacji bieŜących i okresowych Zarząd Fabryki Maszyn FAMUR S.A. informuje, Ŝe od dnia rozpoczęcia przez
spółkę wykonywania obowiązków informacyjnych zgodnie z ustawą o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych tj. od
dnia 28 lipca 2006r. do dnia 05 lutego 2007r. emitent oraz jego podmioty zaleŜne tj. FAZOS S.A., NOWOMAG S.A.,
PIOMA S.A., PIOMA ODLEWNIA SP. Z O. O. oraz POLSKIE MASZYNY GÓRNICZE S.A. zawarły ze sobą szereg
umów jednostkowych, których łączna wartość przekroczyła 10% kapitałów własnych FAMUR S.A. według stanu na
dzień 30 września 2006r. tj. stanu wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu kwartalnego. Tym samym
łączna wartość tych umów spełnia kryterium uznania ich za znaczącą umowę ww. Rozporządzenia.
Łączna wartość umów zawartych w okresie od 28 lipca 2006r. do 05 lutego 2007r. wynosi 36.023.874 zł. Umową
o największej wartości jest umowa poŜyczki zawarta w dniu 21 sierpnia 2006r. pomiędzy PIOMA S.A.
(PoŜyczkodawca) oraz FAZOS S.A. (PoŜyczkobiorca) w wysokości 10.000.000 zł. Oprocentowanie w/w poŜyczki
zostało określone na podstawie stałej stopy procentowej wynoszącej 8,0% rocznie. Ostateczny termin spłaty
przypadał na 31 stycznia 2007r. i poŜyczka została w całości spłacona.
Jednocześnie Zarząd FAMUR S.A. informuje, iŜ największą umową o charakterze niefinansowym jest umowa
zawarta równieŜ w dniu 21 sierpnia 2006r. pomiędzy POLSKIMI MASZYNAMI GÓRNICZYMI S.A. (Kupujący) a
NOWOMAG S.A. (Dostawca). Przedmiotem umowy jest dostawa 1 kompletu przenośnika zgrzebłowego, 1
kompletu przenośnika podścianowego oraz kruszarki. Wartość tej umowy wynosi 6.666.220 zł netto.
Umowa przewiduje kary umowne z tytułu nie dotrzymania terminów dostaw w wysokości 0,1% wartości nie
dostarczonego towaru za kaŜdy dzień opóźnienia, rozpoczynając od 14 dnia opóźnienia. Suma odsetek nie moŜe
przekroczyć 10% wartości nie dostarczonego urządzenia.
W przypadku niedotrzymania terminów płatności Kupujący zobowiązuje się do zapłacenia 0,1% od kwoty
opóźnionej płatności za kaŜdy dzień opóźnienia, rozpoczynając od 14 dnia opóźnienia. Suma odsetek nie moŜe
przekroczyć 10% nieopłaconego urządzenia.
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