KOPEX S.A.

RB 48 2009
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

48

/

2009

2009-03-10

Data sporządzenia:
Skróc ona nazwa emitenta
KOPEX S.A.
Temat

umowa krajowa jednostki zaleznej
Podstawa prawna
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 05 marca 2009 roku do KOPEX – Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. z siedzibą w Bytomiu
(jednostka zależna od Emitenta) podpisanej umowy z Katowickim Holdingiem Węglowym S.A. z siedzibą w
Katowicach .
Stronami umowy z dnia 27 lutego 2009r. są KOPEX – Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. w Bytomiu
(jednostka zależna od Emitenta) – Wykonawca oraz Katowicki Holding Węglowy S.A. w Katowicach KWK „Murcki”
– Zamawiający. Przedmiotem umowy jest odtworzenie trasy przenośnika taśmowego wraz ze zwrotnią o
szerokości taśmy 1000mm w chodniku F-832.
Wartość umowy wynosi 57 tys. PLN netto. Termin realizacji umowy 7 dni od daty przekazania frontu robót.
Kary umowne:
Każda ze stron jest zobowiązana do zapłaty kary umownej w wysokości 10 % wartości umowy brutto, jeżeli
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn leżących po jej stronie.
Szczegółowe warunki 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 51) i § 2 ust.2 Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych.
W okresie ostatnich 12 miesięcy jednostki zależne Emitenta podpisały umowy z tym kontrahentem i jego
jednostkami zależnymi o łącznej wartości 117.176 tys. PLN (wraz z aktualną). O ostatniej umowie z tym
kontrahentem Emitent informował w raporcie bieżącym RB 25/2009 z dnia 05.02.2009 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 06.01.2009r.
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