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Treść raportu:

Zarząd Zamet Industry S.A. (Emitent) informuje, iż od dnia przekazania raportu bieżącego nr 30/2013, tj. w okresie
od 15 czerwca 2013 do 19 sierpnia 2013 roku, Emitent oraz jednostka zależna - Zamet Budowa Maszyn S.A. z
siedzibą w Tarnowskich Górach, zawarły ze sobą szereg umów jednostkowych, o łącznej równowartości 18,7 mln
zł.
Spośród wyżej wymienionych, umową o najwyższej wartości jest umowa z dnia 19 sierpnia 2013 roku, pomiędzy
Zamet Industry S.A. (Zamawiający) oraz Zamet Budowa Maszyn S.A. (Wykonawca), której przedmiotem jest
zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie oraz zmontowanie urządzeń (wywrotnicy wagonowej oraz wygarniaczy
kołowych) dla projektu modernizacja instalacji nawęglania w zakładzie nr 3 Dalkia Łódź S.A. Łączna wartość netto
umowy wynosi 6.630.000 zł. Termin dostawy został określony na kwiecień 2014 roku. Zamawiający może żądać
od Wykonawcy zapłaty kar umownych w przypadku nieterminowej realizacji przedmiotu umowy, w wysokości 1%
wartości przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki, oraz w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy. Zapłata kar umownych nie
wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość
tych kar.
Wszystkie w/w umowy, zawarte pomiędzy Emitentem i jednostą zależną, są umowami typowymi i zostały zawarte
na warunkach rynkowych. Mają na celu wykorzystanie synergii pomiędzy spółkami.
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest łączna wartość zawartych umów jednostkowych, przekraczająca 10%
kapitałów własnych Emitenta, wynoszących 131.279 tys. zł - wg stanu na dzień 31 marca 2013 roku, wskazanego
przez Emitenta w ostatnim sprawozdaniu okresowym QSr 1/2013.
Podstawa prawna przekazania raportu: §5 ust. 1 pkt 3, w nawiązaniu do §2 ust. 1 pkt 44 oraz §2 ust.2
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (...).
(Dz.U. 2009 Nr 33 poz. 259 z późn. zm).
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