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Treść raportu:

Zarząd Zamet Industry S.A. (Emitent) informuje, iż od dnia przekazania raportu bieżącego nr 29/2013, tj. w okresie
od 12 czerwca 2013 roku do 22 listopada 2013 roku, Zamet Industry S.A. zawarł szereg umów jednostkowych ze
spółkami z grupy Aker Solutions, o łącznej równowartości 12,6 mln zł (wartość wyrażona w PLN została
przeliczona wg średniego kursu NBP z dnia zawarcia poszczególnych umów jednostkowych).
Spośród wyżej wymienionych, umową o najwyższej wartości jest zamówienie z Aker Subsea AS (Norwegia) z dnia
15.10.2013 r. o wartości 7.783.905 NOK, którego przedmiotem jest dostawa podwodnych elementów konstrukcji
do wydobycia ropy i gazu (Protective Guide Base). Elementy będące przedmiotem zamówienia docelowo trafią na
pole naftowe Alvheim, zlokalizowane na Morzu Północnym, którego kluczowym operatorem jest Marathon Oil
Corporation. Termin dostawy został określony na 17.01.2014 r. Warunki płatności zakładają płatność 20%
wartości przedmiotu zamówienia po dostarczeniu dokumentacji przedprodukcyjnej oraz pozostałe 80% po
zrealizowaniu dostawy. Zamawiający dokona płatności w terminie 60 dni od daty wystawienia faktury. Zamet
Industry S.A. udziela Zamawiającemu 48 miesięcznej gwarancji na każdą dostarczoną konstrukcję, licząc od daty
odbioru. Zamawiający może żądać zapłaty kar umownych w przypadku nieterminowych dostaw, w wysokości 0,5%
wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki, do wysokości 20% wartości zamówienia. Zapłata kar umownych nie
wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość
tych kar.
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest łączna wartość zawartych umów jednostkowych, przekraczająca 10%
kapitałów własnych Emitenta, wynoszących 123.512 tys. zł - wg stanu na dzień 30.09.2013 roku, wskazanego
przez Emitenta w ostatnim sprawozdaniu okresowym QSr 3/2013.
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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