FAMUR S.A.

RB 46 2018
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bie żący nr

46

/

2018

2018-08-28

Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
FAMUR S.A.
Temat

Podpisanie umowy na dzierżawę kombajnów chodnikowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. –
dostawy planowane do realizacji do końca 2019 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 45/2018 z
dnia 31 lipca 2018 w sprawie wyboru oferty Emitenta na dzierżawę kombajnów chodnikowych dla Oddziałów
Polskiej Grupy Górniczej S.A. – dostawy planowane do realizacji do końca 2019 r. informuje, iż w dniu 28 sierpnia
2018 r. powziął wiadomość o podpisaniu przez drugą stronę, tj. Polską Grupę Górniczą S.A. („PGG”) umowy na
przedmiotową dzierżawę.
Łączna, maksymalna wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy może wynieść 124.589.100,00 zł
netto.
Gwarantowany okres dzierżawy każdego kombajnu chodnikowego wynosi 1000 dni kalendarzowych.
Umowa obowiązuje dla zapotrzebowań przekazanych w okresie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2019 r. z
możliwością przedłużenia tego okresu w przypadku, gdy jej wartość nie zostanie wykorzystana, nie dłużej jednak
niż do końca czerwca 2020 r.
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od typowych warunków rynkowych stosowanych w tego typu umowach.
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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