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Zawarcie przez jednostkę zaleŜną umowy krajowej na dzierŜawę kombajnu ścianowego.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieŜące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) informuje, Ŝe w dniu dzisiejszym powziął informację o
wpływie w dniu 29 grudnia 2009 roku do Zabrzańskich Zakładów Mechanicznych S.A. w Zabrzu (jednostka zaleŜna
od Emitenta) podpisanej umowy z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. KWK „Budryk” w Ornontowicach.
Stronami przedmiotowej umowy z dnia 20.11. 2009 roku są Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne S.A. –
WydzierŜawiający oraz Jastrzębska Spółka Węglową S.A. KWK „Budryk” – DzierŜawca.
Przedmiotem umowy jest dzierŜawa wysokowydajnego kombajnu ścianowego z elektrycznym systemem posuwu
typu KSW-620 EZ dla JSW S.A. KWK „Budryk”.
Wartość umowy: 805.000,00 PLN + 22% VAT.
Okres trwania umowy: 184 dni.
Kary umowne: W przypadku odstąpienia od umowy przez DzierŜawcę z przyczyn zaleŜnych od WydzierŜawiającego,
WydzierŜawiający zapłaci DzierŜawcy karę umowną w wysokości 10% wartości umowy.
DzierŜawcy przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego odszkodowania
uzupełniającego, przewyŜszającego wysokość zastrzeŜonych kar umownych do wartości nie większej niŜ wartość
netto czynszu za dzierŜawę.
Pozostałe szczegółowe warunki powyŜszej umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu
umowach.
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie progu 10 % kapitałów własnych Emitenta ( kapitały
własne Emitenta wynoszą wg opublikowanego raportu okresowego za III kwartał 2009 roku -1.162.158 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 bieŜących i okresowych (….). W okresie ostatnich 12 miesięcy jednostki zaleŜne
Emitenta podpisały umowy z tym kontrahentem i jego jednostkami zaleŜnymi o łącznej wartości 258.281 tys. PLN
(wraz z aktualną). O ostatniej umowie z tym kontrahentem Emitent informował w raporcie bieŜącym RB Nr
199/2009 z dnia 16.12.2009 roku. Umową o największej wartości spośród zawartych w okresie ostatnich 12
miesięcy jest umowa, o której Emitent informował w raporcie bieŜącym RB Nr 136/2009 z dnia 30.07.2009 roku
zawierającym równieŜ informacje w odniesieniu do umowy o największej wartości określone w § 9 pkt 1) -7) RMF
z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieŜących 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 bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równowaŜne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami).
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