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Treść raportu:

Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) informuje:
w dniu 17 sierpnia 2007 roku została podpisana pomiędzy Emitentem (Zamawiający) a jednostką pośrednio
zależną – Fabryką Maszyn i Urządzeń TAGOR S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach (Wykonawca) umowa na
dostawę urządzeń górniczych dla potrzeb realizacji przez Emitenta jednego z kontaktów handlowych. Wartość
umowy wynosi: 48.368 tys. PLN netto. Termin realizacji umowy: do dnia 20 listopada 2007 roku.
Zakres i wysokość kar umownych jest adekwatna do tych jakie wynikają ze źródłowego kontraktu handlowego.
Szczegółowe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.
W okresie ostatnich 12 miesięcy Emitent zawarł trzynaście umów z FMiU TAGOR S.A. o łącznej wartości (wraz z
bieżącą) 528.360 tys. PLN, w ramach których znajduje się sześć umów handlowych o wartości 386.338 tys. PLN
oraz siedem umów pożyczek o łącznej wartości ok. 142.022 tys. PLN, w których pożyczkodawcą był Emitent (dwie
pożyczki o łącznej wartości 16.800 tys. PLN, o udzieleniu których Emitent informował w raportach bieżących RB
47/2007 w dniu 02.03.2007 roku oraz RB 60/2007 w dniu 27.03.2007 roku zostały spłacone w całości).
Emitent informował o poprzedniej umowie z tym kontrahentem w raporcie bieżącym RB 111/2007 opublikowanym
w dniu 13.06.2007 roku. Umową o największej wartości, spośród wszystkich zawartych w okresie ostatnich 12
miesięcy jest umowa handlowa o wartości 175.168 tys. PLN, o której Emitent informował w raporcie bieżącym RB
38/2007 opublikowanym w dniu 16.02.2007 roku.
Jako kryterium znaczącej umowy przyjęto wartość kapitałów własnych Emitenta na koniec II kwartału 2007 roku
wynoszących 109.995 tys. PLN.
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