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Umowy krajowe konsorcjum jednostek GK KOPEX.
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Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informac je bieżąc e i okresowe
Treść raportu:

Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o
wpływie w dniu 13 grudnia 2010 r. do spółki Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne – Maszyny Górnicze Sp. z o.o. w
Zabrzu (jednostka pośrednio zależna od Emitenta) dwóch podpisanych umów z Jastrzębską Spółką Węglową S.A.
w Jastrzębiu Zdroju.
Stronami obydwu przedmiotowych umów z dnia 04 maja 2010 r. są: konsorcjum firm: Zabrzańskie Zakłady
Mechaniczne – Maszyny Górnicze Sp. z o.o. (Pełnomocnik), Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne S.A., KOPEX S.A. –
Wykonawca oraz Jastrzębska Spółka Węglową S.A. KWK „Pniówek” – Zamawiający
Przedmiotem pierwszej umowy jest: najem fabrycznie nowego wysokowydajnego kombajnu ścianowego typu
KSW-460NE z elektrycznym napędem posuwu w systemie Dynatrac.
Wartość umowy: 4.431.600,00 zł + 22% VAT.
Okres realizacji umowy: 24 miesiące.
Przedmiotem drugiej umowy jest: najem fabrycznie nowego wysokowydajnego kombajnu ścianowego typu
KSW-460NE z elektrycznym napędem posuwu w systemie Eicotrak.
Wartość umowy: 2.296.800,00 zł + 22% VAT.
Okres realizacji umowy: 12 miesięcy.
W obydwu umowach łączna wartość ewentualnych kar umownych nie przekroczy kwoty stanowiącej 10% ceny
brutto całego przedmiotu umowy, przy czym Strony zachowują prawo do dochodzenia odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego do wartości ceny brutto przedmiotu umowy.
Pozostałe szczegółowe warunki powyższych umów nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu
umowach.
Kryterium uznania umów za znaczące jest przekroczenie progu 10 % kapitałów własnych Emitenta ( kapitały
własne Emitenta wynoszą wg opublikowanego raportu okresowego za 2009 rok -1.319.916 tys. zł), wobec
spełnienia przez nie 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 298.777 tys. PLN
(wraz z aktualnymi). O ostatniej umowie z tym kontrahentem Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr
42/2010 z dnia 22.04.2010 roku. Umową o największej wartości spośród zawartych w okresie ostatnich 12
miesięcy jest umowa, o której Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 136/2009 z dnia 30.07.2009 roku
zawierającym również informacje w odniesieniu do umowy o największej wartości określone w § 9 pkt 1) -7) 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 ze zmianami).
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