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Skrócona nazwa emitenta
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Temat

Zawarcie umowy znaczącej z Fabryką Aparatury i Urządzeń „FAMET” S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informacje bieŜące i  okresowe

Treść  raportu:

Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. informuje, iŜ w dniu dzisiejszym została podpisana umowa z Fabryką 
Aparatury i Urządzeń „FAMET” S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu.
Przedmiotem umowy jest dostawa, montaŜ i uruchomienie dwóch sterowanych numerycznie tokarek 
ka-ruzelowych typu KCI 500/700N.
Wartość przedmiotu umowy wynosi netto 4.400.000,00 EUR, tj. 17.569.200 PLN (w przeliczeniu po kursie NBP z 
dnia 21.06.2011 r. - 3.9930 PLN/1 EUR) plus naleŜny podatek VAT.
Termin wykonania prac i przekazania obrabiarki do eksploatacji ustalono na 31.10.2012 r.
Kontrakt przewiduje płatności zaliczkowe w wysokości do 40% wartości kontraktu płatne w terminie do 31.03.2012 
r. oraz płatność końcową w wysokości 60% wartości kontraktu z terminem realizacji do 30.11.2012 r.
Maksymalny poziom kar nie przekracza 10% łącznej wartości kontraktu. 
JeŜeli zastrzeŜone kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Stronom przysługuje prawo dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych.

Jako kryterium uznania umowy za znaczącą, przyjęto wartość kapitałów własnych RAFAMET S.A. na dzień 31 
marca 2011 r.  

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie 
informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz wa-runków 
uznawania za równowaŜne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego pań-stwem 
członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).
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