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Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieŜące i okresowe

Treść  raportu:

Zarząd Zamet Industry S.A. informuje, iŜ od dnia przekazania raportu bieŜącego nr 10/2011, tj.  w okresie od 24 
grudnia 2011 r. do 14 lutego 2012 r. Zamet Industry S.A. zawarła szereg umów jednostkowych ze spółkami z 
Grupy Aker Solutions, na łączną wartość 12 236 539,82 PLN (wartość wyraŜona w PLN została przeliczona, 
według średniego kursu NBP, na dzień zawarcia poszczególnych umów jednostkowych).

Spośród wyŜej wymienionych umów, umową o najwyŜszej wartości jest umowa z dnia 14 lutego 2012 roku, 
zawarta pomiędzy Zamet Industry S.A. a Aker Subsea AS (Norwegia).
Przedmiotem umowy jest dostawa 86 sztuk elementów stanowiących wyposaŜenie urządzeń do podwodnego 
wydobycia ropy i gazu. Łączna wartość przedmiotu umowy wynosi 1 526 459,50 EUR. Poszczególne elementy, 
stanowiące przedmiot zamówienia, będą dostarczane sukcesywnie, w wyznaczonych terminach – od 09.04.2012 
do 28.05.2012 roku. 

Umowa zakłada płatności w formie przedpłaty po zakupie materiałów, łącznie w wysokości 20%, oraz płatności po 
realizacji kaŜdej z dostaw, łącznie w wysokości 80%. Kupujący dokona płatności w terminie 60 dni od daty 
otrzymania faktury. Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru. 

Umowa zawiera postanowienia dot. kar umownych, zgodnie z którymi Zamet Industry jest zobowiązany zapłacić 
karę umowną w przypadku nieterminowych dostaw przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5 % łącznej wartości 
przedmiotu zamówienia za kaŜdy kalendarzowy dzień zwłoki, do maksymalnej wysokości 20% łącznej wartości 
przedmiotu zamówienia. Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnienia Kupującego do dochodzenia roszczeń 
odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.

Zamet Industry udziela Kupującemu gwarancji na kaŜdy dostarczony element na okres 24 miesięcy od daty 
odbioru przedmiotu przez Nabywcę.

Kryterium uznania umowy za znaczącą, jest łączna wartość zawartych umów jednostkowych, przekraczająca 10% 
kapitałów własnych Emitenta, wynoszących 112 417 tys. zł – wg stanu wskazanego przez Emitenta w ostatnim 
sprawozdaniu okresowym QSr 3/2011 (§ 2 ust.1 pkt 44 RMF)

Podstawa prawna przekazania raportu: § 5 ust.1 pkt 3, w nawiązaniu do § 2 ust. 1 pkt 44 oraz § 2 ust. 2 
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieŜących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równowaŜne informacji 
wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33 poz. 259 z późn, zm).
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