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Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając na podstawie §5 ust.1 pkt 3) w zw. z §2 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. 
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego 
państwem członkowskim (tekst jedn. Dz.U.2014, poz.133), Zarząd Zamet Industry S.A. ("Emitent") informuje, że w 
wyniku zawarcia w dniu dzisiejszym kolejnych umów z National Oilwell Varco Norway A.S., łączna wartość umów 
zawartych pomiędzy Emitentem i National Oilwell Varco Norway A.S. w okresie krótszym niż 12 miesięcy wynosi 
17,8 mln zł (wartość wyrażona w zł została przeliczona wg średniego kursu NBP z dnia zawarcia poszczególnych 
umów jednostkowych). Powyższa wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, wynoszących 153.738 
tys. zł wg stanu na 30.06.2014 roku, wynikającego z ostatniego raportu okresowego - co stanowi kryterium 
uznania wyżej wymienionych umów za umowę znaczącą.

Spośród wyżej wymienionych, umową o najwyższej wartości jest zamówienie z dnia 30 września 2013 roku, na 
dostawę konstrukcji stanowiących wyposażenie platform wiertniczych, o wartości 476.286,00 EUR. Strony 
uzgodniły termin dostawy na 12.2014 roku. Warunki płatności zakładają przedpłatę w wysokości 20% wartości 
zamówienia oraz pozostałą płatność po zakończeniu realizacji. National Oilwell Varco Norway A.S. ma prawo 
żądać zapłaty kar umownych za opóźnienia, do wysokości 10% wartości zamówienia. Zapłata kar umownych nie 
wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przewyższających wysokość tych kar.

Zarząd Emitenta wyjaśnia ponadto, że współpraca z National Oilwell Varco odbywa się na zasadzie bieżących 
zamówień. Strony nie są związane umową ramową lub inną umową która określałaby gwarancje co do mocy 
produkcyjnych czy kary z tytułu ich niezrealizowania. Powyżej opisane warunki płatności oraz zasady naliczania kar 
umownych dotyczą wszystkich wyżej wymienionych zamówień z National Oilwell Varco Norway A.S.
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