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Treść raportu:

Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) informuje:
w dniu 11 września 2006 roku Emitent otrzymał informację o zawarciu umowy pomiędzy Zakładami Urządzeń
Technicznych WAMAG S.A. z siedzibą w Wałbrzychu (jednostka zależna od Emitenta) (Wykonawca) a Kompanią
Węglową S.A. KWK "Ziemowit" (Zamawiający), której przedmiotem jest dostawa zestawu kruszącego z kruszarką
udarową. Wartość umowy wynosi 1.450 tys. PLN (netto). Termin realizacji umowy: do dnia 15.12.2006r.
Kary umowne:
a) 10% wartości umowy netto - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca,
b) 0,1% wartości umowy netto - za każdy dzień opóźnienia w przekroczeniu terminu realizacji umowy,
c) 0,01% wartości umowy netto - za każdą godzinę opóźnienia w przypadku niezgłoszenia się serwisu
gwarancyjnego.
Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty uruchomienia. Szczegółowe warunki umowy nie odbiegają od
powszechnie stosowanych w tego typu umowach.
W okresie ostatnich 12 miesięcy jednostki zależne Emitenta (ZUT WAMAG S.A. i PBSz S.A.) zawarły umowy z tym
kontrahentem i jego jednostkami zależnymi na łączną wartość 9.871 tys. PLN. Umową o największej wartości jest
umowa, o której mowa powyżej.
Jako kryterium znaczącej umowy przyjęto wartość kapitałów własnych Emitenta na koniec II kwartału 2006 roku
wynoszących 93.454 tys. PLN.
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