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Treść raportu:

Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) informuje:
w dniu 24 lipca 2006 roku Emitent otrzymał informację o umowie podpisanej pomiędzy Zakładami Urządzeń
Technicznych WAMAG S.A. z siedzibą w Wałbrzychu (jednostka zależna od Emitenta) (Wykonawca) a Jastrzębską
Spółką Węglową S.A. KWK "Borynia" (Zamawiający), której przedmiotem jest dostawa wirówki odwadniającej.
Wartość umowy wynosi 230 tys. PLN (netto). Okres realizacji umowy: 6 miesięcy.
Kary umowne:
a) 0,1 % wynagrodzenia umownego z tytułu nieterminowej dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
b) 2% wynagrodzenia umownego za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji za każdy dzień zwłoki liczony od daty upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.
Gwarancja: 18 miesięcy za wyjątkiem części szybkozużywających się, licząc od daty dostarczenia przedmiotu
umowy.
Szczegółowe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.
W okresie ostatnich 12 miesięcy jednostki zależne Emitenta (ZUT WAMAG S.A. i PBSz S.A.) zawarły kilka umów z
tym kontrahentem i jego jednostkami zależnymi o łącznej wartości 10.038 tys. PLN (netto). O poprzednich
umowach (o łącznej wartości 9.736 tys. PLN) zawartych pomiędzy jednostkami zależnymi Emitenta i Jastrzębską
Spółką Węglową, w tym o umowie o największej wartości Emitent informował w raportach bieżących RB 40/2006
w dniu 15.03.2006r., RB 47/2006 w dniu 11.04.2006r., RB 54/2006 w dniu 08.05.2006 roku oraz RB 65/2006 w
dniu 06.06.2006 roku.
Jako kryterium znaczącej umowy przyjęto wartość kapitałów własnych Emitenta na koniec 2005 roku wynoszących
90.326 tys.PLN.
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