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Treść raportu:

Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) informuje:
w dniu 18 września 2006 roku Emitent otrzymał informację o zawarciu dwóch umów pomiędzy Kopex-FAMAGO Sp.
z o.o. z siedzibą w Zgorzelcu (jednostka pośrednio zależna od Emitenta) - Wykonawca, a BOT Kopalnia Węgla
Brunatnego Turów S.A. z siedzibą w Bogatyni - Zamawiający. Przedmiotem pierwszej z umów jest wykonanie
montażu konstrukcji nośnej oraz zespołów i części maszynowo-konstrukcyjnych zwałowarki wraz z wózkiem
zrzutowym i wozem kablowym. Wartość umowy wynosi 10.614 tys. PLN brutto. Termin realizacji umowy do
30.11.2007 roku.
Kary umowne:
- 10% wartości brutto przedmiotu umowy - za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (na
rzecz Zamawiającego) lub Zamawiającego (na rzecz Wykonawcy),
- 0,15% wartości brutto przedmiotu umowy (nie więcej jednak niż 10% wartości umowy) - za każdy dzień zwłoki, w
realizacji prac będących przedmiotem umowy, liczony od upływu terminu określonego w harmonogramie, jeżeli
Zamawiający o taką karę wystąpi,
- 0,15% wartości brutto przedmiotu umowy (nie więcej jednak niż 10% wartości umowy) - za każdy dzień zwłoki, w
realizacji ustaleń postępowania reklamacyjnego, liczony od upływu terminu określonego w harmonogramie, jeżeli
Zamawiający o taką karę wystąpi.
Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń przekraczających wysokość tych kar.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy
opóźnienie prac w stosunku do terminów określonych w harmonogramie przekroczy 2 miesiące - warunek
rozwiązujący.
Przedmiotem drugiej z umów jest dostawa wciągarki zwodzenia wysięgnika zwałującego zwałowarki. Wartość
umowy wynosi 696 tys. PLN netto. Termin realizacji umowy do 15.05.2007 roku.
Szczegółowe warunki umów nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.
W okresie ostatnich 12 miesięcy Kopex-FAMAGO Sp. z o.o. zawarł z tym kontrahentem kilka umów o łącznej
wartości 60.669 tys. PLN (netto). Emitent informował o poprzednich umowach zawartych pomiędzy
Kopex-FAMAGO Sp. z o.o. a BOT KWB Turów S.A., w tym o umowie o najwiekszej wartości, w raportach bieżących
RB 13/2006 w dniu 27.01.2006 roku, RB 58/2006 w dniu 16.05.2006 roku oraz RB 70/2006 w dniu 14.06.2006
roku.
Jako kryterium znaczącej umowy przyjęto wartość kapitałów własnych Emitenta na koniec II kwartału 2006 roku
wynoszących 93.454 tys. PLN.

KOPEX Spółka Akc yjna
(pełna nazwa emitenta)
KOPEX S.A.

Elektromaszynowy (ele)

(skróc ona nazwa emitenta)
40-172

(sektor wg. klasyfikac ji GPW w W-wie)

Katowic e

(kod poc ztowy)

(miejsc owość )

ul. Grabowa

1
(ulic a)

(032) 604 70 00

(numer)
(032) 604 71 00

(telefon)
kopex@kopex.c om.pl

(fax)
www.kopex.c om.pl

(e-mail)
634-012-68-49

(www)
271981166

(NIP)

(REGON)

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

1

KOPEX S.A.

RB 101 2006

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkc ja

2006-09-19

Joanna Parzyc h

Wic eprezes Zarządu

2006-09-19

Joanna Węgrzyn

Prokurent

Podpis

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

2

