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Treść raportu:

Zarząd Famur informuje, iż otrzymał od swojej spółki zależnej Famur Famak ("Famak") informację o podpisaniu
znaczącej umowy. Famur Famak w dniu 13 kwietnia 2017r. zawarł z firmą Hans Künz GmbH umowę o współpracy
na najbliższe lata. Zgodnie z zapisami umowy Famak zwiększy dla Zamawiającego rezerwację rocznych mocy
wytwórczych o 67 % w stosunku do roku 2016. Umowa będzie wykonywana poprzez realizację poszczególnych
zamówień w ramach powyższej rezerwacji mocy wytwórczych, przy czym w umowie określono ramowe warunki
cenowe w zależności od asortymentu. Umowa dopuszcza realizację powyższych zleceń w zakładach Famur
Famak zlokalizowanych w Unii Europejskiej po wcześniejszym ich audycie przez Zamawiającego. Umowa została
zwarta do 31 grudnia 2020 roku, przy czym strony ustaliły, iż po tym czasie uzgodnią warunki dalszej współpracy.
Zarząd Famur Famak szacuje w związku z podpisaniem tej umowy oraz rozwojem współpracy pomiędzy firmami,
iż obroty z firmą Hans Künz GmbH do roku 2020 będą przekraczać kwotę 50 mln zł rocznie przy założeniu struktury
asortymentowej produkcji porównywalnej z obecną. W roku 2016 przychody ze sprzedaży do tego klienta wyniosły
30 mln zł.
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