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Temat

Zawarcie umowy znaczącej z firmą Yapi Merkezi Saudi Co. z Arabii Saudyjskiej. 

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 12.07.2012 r. została podpisana umowa z firmą 
Yapi Merkezi Saudi Co. z Arabii Saudyjskiej (11533 Riyadh).
Przedmiotem umowy jest dostawa przez Emitenta portalowej tokarki kołowej UDA 125 N i dwóch tokarek 
karuzelowych KCM 150 N wraz z montażem, uruchomieniem i szkoleniem.
Łączna wartość przedmiotu umowy wynosi 2.310.000,00 EUR, tj. 9.714.705,00 zł. 
Termin dostawy nastąpi w ciągu 9 miesięcy od daty zawarcia kontraktu.
Płatność realizowana będzie na następujących warunkach:
- 20% wartości umowy płatne jako zaliczka na podstawie gwarancji zwrotu zaliczki,
- 70% wartości umowy płatne na podstawie dokumentów wysyłkowych,
- 10% wartości umowy płatne na podstawie protokołu odbioru u klienta.
Za opóźnienia dostaw Kupujący ma prawo do naliczania 1% ceny za każdy tydzień opóźnienia, a w przy-padku, gdy 
łączna kwota kar umownych przekroczy 10%, Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy.
Umowa wchodzi w życie po przedstawieniu przez Sprzedającego gwarancji na dobre wykonanie umowy w 
wysokości 10% wartości umowy.

Jako kryterium uznania umowy za znaczącą, przyjęto wartość kapitałów własnych RAFAMET S.A. na dzień 
15.05.2012 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 wa-runków 
uznawania za równoważne 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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