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Skrócona nazwa emitenta

RAFAMET

Temat

Zawarcie umowy znaczącej z firmą Lietuvos geležinkeliai z Litwy. 

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 firmą 
Lietuvos geležinkeliai z Litwy (03603 Wilno).
Przedmiotem umowy jest dostawa przez Emitenta dwóch sztuk tokarek do obróbki zestawów kołowych typu UGE 
150 N wraz ze szkoleniem i obsługą techniczną obrabiarek.
Łączna wartość przedmiotu umowy wynosi 2.143.354,00 EUR, tj. 9.510.061,70 zł. 
Termin dostawy pierwszej obrabiarki nastąpi w ciągu 12 miesięcy, natomiast drugiej obrabiarki - w ciągu 15 
miesięcy od daty zawarcia kontraktu.
Płatność realizowana będzie na następujących warunkach:
    zaliczka w wysokości 30% ceny maszyn płatna będzie w ciągu 60 dni kalendarzowych od podpisania umowy,
    50% ceny maszyn płatne w ciągu 60 dni kalendarzowych od daty otrzymania protokołu tymczasowego przyjęcia 
towaru,
    20% ceny maszyn płatne w ciągu 60 dni kalendarzowych od daty otrzymania protokołu ostatecznego odbioru,
    płatność za szkolenie personelu płatne w ciągu 60 dni kalendarzowych od daty otrzymania protokołu szkolenia 
personelu,
    płatność obsługę techniczną obrabiarek płatne dwa razy do roku na podstawie protokołów wykona-nych obsług 
technicznych towarów.
Maksymalny poziom kar nie przekracza 20% łącznej wartości kontraktu. Zapłata kar umownych nie wyłą-cza 
uprawnień do dochodzenia przez Zamawiającego roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych 
kar na warunkach ogólnych.
Jako kryterium uznania umowy za znaczącą, przyjęto wartość kapitałów własnych RAFAMET S.A. na dzień 
29.08.2011 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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