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Podpisanie listu intencyjnego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd Famur S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 01-02-2018 podpisany został list intencyjny pomiędzy
Emitentem a OOO Polskie Maszyny z siedzibą w Moskwie (dalej: „Odbiorca”) w przedmiocie współpracy przy
realizacji dostaw i świadczeniu usług do spółki akcyjnej „Gorno-obogatitelnyj kompleks „Inaglinskij” z siedzibą w
Sakha, Yakutia, Rep. Neryungri (dalej: „Projekt).
W ramach Projektu intencją Stron jest prowadzenie negocjacji, zmierzających do wypracowania modelu
współpracy i zawarcia umowy na dostawę szczegółowo uzgodnionego zakresu urządzeń i maszyn górniczych
(dalej: „Umowa”). Wstępnie uzgodniony zakres dostaw obejmuje sekcje obudowy zmechanizowanej oraz zes taw
przenośników zgrzebłowych, w tym przenośnika ścianowego i przenośnika podścianowego z urządzeniami
pomocniczymi.
Minimalna szacunkowa wartość uzgodnionego wstępnie zakresu dostaw wynosi 19.500.000 EUR i zostanie
ostatecznie doprecyzowana przez Strony po szczegółowym uzgodnieniu zakresu dostaw oraz specyfikacji
technicznej sprzętu, co zostanie odzwierciedlone w Umowie. List intencyjny wygasa z dniem wejścia w życie
Umowy bądź w przypadku nie podpisania Umowy i nie wprowadzenia jej w życie do dnia 26.02.2018 r.
Zawarcie listu intencyjnego zostało uznane za istotne ze względu na jego potencjalne znaczenie dla Emitenta.
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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