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Treść raportu:

Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) informuje:
w dniu 2 lutego 2007 roku Emitent otrzymał informację o dwóch umowach zawartych pomiędzy Kopex-FAMAGO
Sp. z o.o. z siedzibą w Zgorzelcu (jednostka pośrednio zależna od Emitenta) - Dostawca, a BOT Kopalnia Węgla
Brunatnego Turów S.A. z siedzibą w Bogatyni - Zamawiający. Przedmiotem umów jest dostawa bębnów do
przenośników taśmowych zwałowarki i wózka zrzutowego.
Wartość pierwszej z umów wynosi 1.496 tys. PLN (netto). Termin realizacji tej umowy: do dnia 31.08.2007 roku.
Wartość drugiej z umów wynosi 754 tys. PLN (netto). Termin realizacji tej umowy: do dnia 30.05.2007 roku.
Kary umowne:
- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy (na rzecz Zamawiającego) lub
Zamawiającego (na rzecz Dostawcy) - 10% wartości brutto przedmiotu umowy,
- za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy (na rzecz Zamawiającego) - 0,3% wartości brutto dostawy, za każdy
dzień zwłoki liczony od upływu terminu dostawy przedmiotu umowy,
- za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy wolnego od wad (na rzecz Zamawiającego) - 1% wartości brutto
zareklamowanego przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu dostawy przedmiotu
umowy.
Stosowanie kar umownych nie wyklucza możliwości dochodzenia przez strony umowy odszkodowania, jeżeli
wartość szkody poniesionej w wyniku nienależytej realizacji umowy przewyższa wartość kar umownych.
W okresie ostatnich 12 miesięcy Kopex-FAMAGO Sp. z o.o. zawarł z tym kontrahentem kilka umów o łącznej
wartości 47.685 tys. PLN (netto). Poprzedni raport o umowach z tym kontrahentem Emitent przekazywał w dniu
03.01.2007 roku (RB 3/2007). Emitent informował o umowie o największej wartości, z zawartych w okresie
ostatnich 12 miesięcy, w raporcie bieżącym RB 58/2006 w dniu 16.05.2006 roku.
Jako kryterium znaczącej umowy przyjęto wartość kapitałów własnych Emitenta na koniec III kwartału 2006 roku
wynoszących 93.958 tys. PLN.
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