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Zawarcie umowy z firmą NEWAG S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informac je poufne.

Treść raportu:

Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła umowę z firmą NEWAG
S.A. (33-300 Nowy Sącz, ul. Wyspiańskiego 3).
Przedmiotem umowy jest dostawa, montaż i uruchomienie: tokarki portalowej z napędem ciernym typu UFD 140 N
oraz dwóch sztuk tokarek kłowych typu TCG 135 N. Wartość przedmiotu umowy wynosi 9.438.000,00 PLN. Termin
przekazania obrabiarek do eksploatacji ustalono na marzec 2020 r.
Warunki zamówienia nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku tego typu transakcji, za
wyjątkiem wysokości kar umownych.
Wykonawca (RAFAMET S.A.) zapłaci Zamawiającemu (NEWAG S.A.) kary umowne za odstąpienie od umowy z
winy Wykonawcy – w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia umownego netto oraz za opóźnienie Wykonawcy w
realizacji zobowiązań umownych – w wysokości 0,05% wynagrodzenia netto danego urządzenia za każdy dzień
opóźnienia, jednakże nie więcej niż 20% wartości wynagrodzenia umownego netto dotyczącego danego
urządzenia. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w
wysokości 20% łącznego wynagrodzenia umownego netto określonego w umowie. Strony zastrzegają sobie
prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wartość kar umownych.
Niniejsza informacja uznana została za istotną z uwagi na wartość przedmiotu umowy w sprzedaży Emitenta.
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