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Treść raportu:

Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) powziął informację o wpływie w dniu 12.07.2012 r. do spółki
Rybnicka Fabryka Maszyn „RYFAMA ” S.A. z siedzibą w Rybniku (spółka zależna od Emitenta) podpisanej umowy
datowanej na dzień 06.07.2012 r. z Katowickim Holdingiem Węglowym S.A. z siedzibą w Katowicach.
Stronami przedmiotowej umowy są:
Rybnicka Fabryka Maszyn „RYFAMA ” S.A. - jako Wykonawca i Katowicki Holding Węglowy S.A. jako Zamawiający.
Przedmiotem umowy jest : „Dostawa cześci zamiennych przenosników VALBOT E225".
Wartość umowy wynosi: 262.940,00 zł netto +VAT.
Termin realizacji umowy: 31.12.2013r.
Kary umowne w umowie (wg.kryteriów RMF):
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej wartości brutto umowy gdy
Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Zamawiający.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej wartości brutto umowy gdy
Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca.
Kryterium uznania ww. umowy za znaczącą jest przekroczenie progu 10 % kapitałów własnych Emitenta (kapitały
własne Emitenta wynoszą wg opublikowanego raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2012 - 1.317.368 tys. zł),
wobec spełnienia przez nią łącznie kryteriów, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 44) i § 2 ust.2 RMF z dnia 19 lutego
2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (….). W okresie ostatnich 12 miesięcy Emitent i jednostki
zależne od Emitenta podpisali umowy z tym kontrahentem o łącznej wartości 230.598 tys. PLN (wraz z umową
aktualną). O ostatniej umowie z tym kontrahentem Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 97/2012 z
dnia 06.07.2012 roku. Umową o największej wartości spośród zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy jest
umowa, o której Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 117/2011 z dnia 25.08.2011 roku zawierającym
również informacje w odniesieniu do umowy o największej wartości określone w § 9 pkt 1) -7) RMF z dnia 19
lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (….).
Podstawa prawna przekazania: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 2 ust.2 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami).
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