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Podpisanie umowy przez spółkę zależną Emitenta na pogłębianie szybu KWK Pniówek.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd Famur (Emitent) informuje, iż otrzymał w dniu dzisiejszym od swojej spółki zależnej Kopex S.A. informację,
iż Kopex S.A. w dniu dzisiejszym uzyskał od spółki zależnej KOPEX – Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A.
informację o otrzymaniu przez tę spółkę zależną, podpisanej z datą 17.11.2017r., umowy pomiędzy Jastrzębską
Spółką Węglową S.A. – KWK Pniówek (Zamawiający) a konsorcjum firm (Wykonawca): KOPEX –
Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. (Konsorcjant – spółka zależna Emitenta) i Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Górnicze ROW – JAS Sp. z o.o. (Lider).
Przedmiot umowy: pogłębianie szybu IV JSW S.A. KWK Pniówek do głębokości 856 m wraz z wykonaniem wlotów
szybowych.
Termin realizacji umowy: 24 miesiące od daty zawarcia umowy.
Wartość umowy: 43.861.788,62 zł netto (53.590.000,00 zł brutto).
Zakres prac oraz kwota wynagrodzenia przypadająca na poszczególnych członków konsorcjum zostanie określona
w odrębnej umowie realizacyjnej pomiędzy konsorcjantami.
Umowa zawiera standardowe zapisy dotyczące kar umownych w przypadku m.in. opóźnień w wykonaniu
przedmiotu umowy lub usunięciu wad, odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy oraz na wypadek niewykonania
lub nienależytego wykonania umowy.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16
kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego
dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
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