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Kumulacja umów z firmą ThyssenKrupp Polysius AG z Niemiec. 

Podstawa prawna

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

Treść  raportu:

Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym zostały zawarte z firmą ThyssenKrupp 
Polysius AG z Niemiec (59269 Beckum-Neubeckum) dwie umowy, każda na dostawę przez Emitenta jednej sztuki 
ciężkiej tokarki karuzelowej KCI 500N o jednakowej cenie oraz identycznych postaciach technicznych.
Łączna wartość przedmiotu umowy wynosi 4.250.000 EUR, tj. 17.461.125 zł. 
Dostawa pierwszej obrabiarki nastąpi w terminie do dnia 01.07.2013 r., natomiast drugiej obrabiarki – w terminie 
do dnia 16.12.2013 r.
Płatności realizowane będą na następujących warunkach:
- zaliczka w wysokości 25% ceny maszyny płatna będzie po przedstawieniu bezwarunkowego przyjęcia 
zamówienia za gwarancję bankową,
- zaliczka w wysokości 10% ceny maszyny płatna będzie po przedstawieniu dokumentów wykonania i jakości 
części żeliwnych i stalowych za gwarancję bankową, 
- 50% ceny płatne będzie po dostawie kompletnej maszyny, 
- 10% ceny płatne będzie po uruchomieniu przez producenta w zakładzie Kupującego, 
- 5% ceny płatne będzie po pozytywnym odbiorze końcowym w zakładzie Kupującego za wystawienie gwarancji 
dobrego wykonania z terminem ważności do końca okresu gwarancji (18 miesięcy) plus 30 dni kalendarzowych.

Maksymalny poziom kar nie przekracza 10% wartości każdej z dwóch umów. Zapłata kar umownych nie wyłącza 
uprawnień do dochodzenia przez Zamawiającego roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych 
kar na warunkach ogólnych.
Łączna wartość wszystkich umów zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy z ThyssenKrupp Polysius AG  
wyniosła 4.251.200 EUR, tj. 17.466.133,20 zł. 

Jako kryterium uznania umowy za znaczącą, przyjęto wartość kapitałów własnych RAFAMET S.A. na dzień 
24.08.2012 r.  

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