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Treść raportu:

Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) informuje, że powziął w dniu dzisiejszym informację o
wpływie w dniu 11.03.2009r. do Zabrzańskich Zakładów Mechanicznych S.A. w Zabrzu (jednostka zależna od
Emitenta) trzech podpisanych umów z Kompanią Węglową S.A. z siedzibą w Katowicach, a mianowicie:
1) Stronami pierwszej umowy z dnia 23 lutego 2009r. są Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne S.A. w Zabrzu –
Wykonawca oraz Kompania Węglowa S.A. w Katowicach – Zamawiający.
Przedmiotem umowy jest świadczenie usług serwisowych maszyn i urządzeń górniczych stosowanych w
podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych do kombajnów ścianowych produkcji ZZM S.A. na rzecz KWK
„Szczygłowice”.
Wartość umowy wynosi maksymalnie 400 tys. PLN netto + 22% VAT.
Termin realizacji umowy do 31.03.2009r.
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.
Niezależnie od kar umownych, strony mogą dochodzić pokrycia strat na zasadach ogólnych zgodnie z Kodeksem
Cywilnym.
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.
2) Stronami drugiej umowy z dnia 23 lutego 2009r. są Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne S.A. w Zabrzu –
Wykonawca oraz Kompania Węglowa S.A. w Katowicach – Zamawiający.
Przedmiotem umowy jest świadczenie usług serwisowych maszyn i urządzeń górniczych stosowanych w
podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych do kombajnów ścianowych produkcji ZZM S.A. na rzecz KWK
„Knurów”.
Wartość umowy wynosi maksymalnie 400 tys. PLN netto + 22% VAT.
Termin realizacji umowy do 31.03.2009r.
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.
Niezależnie od kar umownych, strony mogą dochodzić pokrycia strat na zasadach ogólnych zgodnie z Kodeksem
Cywilnym.
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.
3) Stronami trzeciej umowy z dnia 24 lutego 2009r. są Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne S.A. w Zabrzu –
Wykonawca oraz Kompania Węglowa S.A. w Katowicach – Zamawiający.
Przedmiotem umowy jest usuwanie awarii kombajnów ścianowych produkcji ZZM S.A. dla Kompani Węglowej
S.A. Oddział KWK „Piast”.
Wartość umowy wynosi maksymalnie 380 tys. PLN netto + 22% VAT.
Termin realizacji umowy do 31.03.2009.
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.
Niezależnie od kar umownych, strony mogą dochodzić pokrycia strat na zasadach ogólnych zgodnie z Kodeksem
Cywilnym.
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
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Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych.
Szczegółowe warunki powyższych umów nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.
W okresie ostatnich 12 miesięcy jednostki zależne Emitenta podpisały umowy z tym kontrahentem i jego
jednostkami zależnymi o łącznej wartości 213.717 tys. PLN (wraz z aktualnymi). O ostatniej umowie z tym
kontrahentem Emitent informował w raporcie bieżącym RB 49/2009 z dnia 10.03.2009 roku. Umową o największej
wartości spośród zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy jest umowa, o której Emitent informował w raporcie
bieżącym RB 3/2009 z dnia 08.01.2009r. zawierającym również informacje w odniesieniu do umowy o największej
wartości określone w §9 pkt 1-7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
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