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Treść raportu:

Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) w dniu dzisiejszym powziął informację o wpływie w dniu 29
maja 2009 roku do „WAMAG” S.A. w Wałbrzychu (jednostka zależna od Emitenta) umowy podpisanej w dniu 05
maja 2009r. z Katowickim Holdingiem Węglowym S.A. z siedzibą w Katowicach.
Stronami umowy są : „WAMAG” S.A. - Wykonawca oraz Katowicki Holding Węglowy S.A. KWK „Murcki”–
Zamawiający.
Przedmiotem umowy jest dostawa skipoklatki 27,0 T.
Wartość umowy: 665.000,00 PLN netto.
Okres realizacji umowy: 6 miesięcy od daty przyjęcia pisemnego zamówienia.
Kary umowne: brak zapisów o karach umownych w myśl §9. pkt 5 RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie
informacji bieżących i okresowych (….)
Szczegółowe warunki powyższej umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie progu 10% kapitałów własnych Emitenta, 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 jednostki zależne
Emitenta podpisały umowy z tym kontrahentem i jego jednostkami zależnymi o łącznej wartości 135.371 tys. PLN
(wraz z aktualną). O ostatniej umowie z tym kontrahentem Emitent informował w raporcie bieżącym RB 86/2009 z
dnia 28.04.2009 roku. Umową o największej wartości spośród zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy jest
umowa, o której Emitent informował w raporcie bieżącym RB 1/2009 z dnia 06.01.2009 roku i o aneksie nr 1 do tej
umowy w raporcie bieżącym RB 74/2009 z dnia 01 kwietnia 2009 roku zawierającym również informacje w
odniesieniu do umowy o największej wartości określone w § 9 pkt 1-7 2 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)
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