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Podpisanie umowy na dostawę kompleksu ścianowego z Kopalnią Jubilejnaja
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd Famur S.A. (dalej: „Emitent”) informuje iż w dniu dzisiejszym powziął informację o podpisaniu umowy przez
OOO Famur, Rosja (spółka zależna Emitenta, dalej: „Dostawca”) z Kopalnią Jubilejnaja, Rosja (dalej: „Odbiorca”),
z datą 29 grudnia 2017 r. (dalej: „Umowa”) na dostawę kompleksu ścianowego, w skład którego wchodzą
zmechanizowane obudowy ścianowe i kombajn ścianowy, dostarczane przez podmioty z Grupy Famur, za łączną
kwotę netto 15 375 500 EUR tj. 64 074 321,15 PLN wg średniego kursu EUR/PLN z dnia 03.01.2017 r tj.
1EUR=4,1673 PLN.
Wartość kontraktu brutto wynosi 18 143 090 EUR.
Realizacja Umowy będzie następować etapami zgodnie z terminami ustalonymi w Umowie. Termin dostawy
maszyn i urządzeń przypada w terminie 200 dni od daty wpływu pierwszej przedpłaty w kwocie 5 755 295,00 EUR
tj. w wys. 31,7% łącznej ceny kontraktu brutto.
Zabezpieczeniem właściwego wykonania Umowy przez Dostawcę jest poręczenie, które zostanie udzielone przez
Emitenta na rzecz Odbiorcy. Wartość poręczenia ma wynosić nie więcej niż łączna wartość zapłaconych przedpłat
tj. 11 510 590,00 EUR. Umowa poręczenia ma zostać dostarczona do 30 dni od dnia podpisania Umowy. W
przypadku opóźnienia w doręczeniu umowy poręczenia, Odbiorca uprawniony będzie do przesunięcia wykonania
zobowiązań wynikających z Umowy o okres odpowiadający czasowi opóźnienia.
Zabezpieczeniem właściwego wykonania płatności przez Odbiorcę w ramach Umowy jest poręczenie, które
zostanie udzielone przez TopProm JSC Rosja (udziałowiec Odbiorcy). Wartość poręczenia ma odpowiadać
równowartości zobowiązań Odbiorcy z tytułu wykonania Umowy. Umowa poręczenia ma zostać dostarczona do 30
dni od dnia podpisania Umowy. W przypadku opóźnienia w doręczeniu umowy poręczenia, Dostawca uprawniony
będzie do przesunięcia wykonania zobowiązań wynikających z Umowy o okres odpowiadający czasowi
opóźnienia.
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od typowych warunków rynkowych stosowanych w tego typu umowach.
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