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Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Zamet Industry S.A. ("Emitent") informuje, że w wyniku przyjęcia przez Emitenta w dniu dzisiejszym 
zamówienia z Vetco Gray Ltd. z siedzibą w Aberdeen (UK), należącej do GE Oil & Gas, łączna wartość umów 
zawartych pomiędzy Emitentem a GE Oil & Gas w okresie krótszym niż 12 miesięcy wynosi 19,88 mln zł (wartość 
wyrażona w zł została przelicz ona wg średniego kursu NBP z dnia zawarcia poszczególnych  umów 
jednostkowych). Powyższa wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, wynoszących 170.369 tys. zł wg 
stanu na dzień 31 marca 2015 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 przyjęte do realizacji w dniu 18 
czerwca 2015 roku, o wartości 1.440.000,00 funtów brytyjskich (GBP). Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 
konstrukcji do podwodnego wydobycia gazu. Zamet Industry S.A. będzie realizował zamówienie sukcesywnie, w 
terminach od grudnia 2015 do lipca 2016 roku. Zamawiający będzie dokonywał płatności sukcesywnie, po 
dostawach poszczególnych konstrukcji. Zamet Industry S.A. udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na 
wykonane konstrukcje, na okres 24 miesięcy od uruchomienia, nie dłużej jednak niż 48 miesięcy od wysyłki. 
Zamawiający ma prawo żądać zapłaty kar umownych za nieterminową realizację, do wysokości 15% wartości 
zamówienia. Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych 
przewyższających wysokość tych kar. Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych 
dla tego typu umów. 

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 3) w zw. z §2 u st.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),
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