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Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Zamet Industry S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym, zarząd spółki Fugo Zamet Sp. z o.o. z 
siedzibą w Koninie, będącej spółką zależną Emitenta, powziął wiadomość o osiągnięciu porozumienia co do 
istotnych warunków i tym samym zawarciu umowy z kontrahentem hiszpańskim Duro Felguera S.A. 
(„Zamawiający”), mocą której Fugo Zamet Sp. z o.o. („Wykonawca”) wykona, zmontuje oraz dostarczy do miejsca 
załadunku na środek transportu morskiego, cztery urządzenia przeładunkowe typu „Stacker Reclaimer”. 
Szacunkowa łączna wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy wynosi ok. 4,3 mln EUR, przy czym 
ostateczna wartość wynagrodzenia zostanie obliczona w oparciu o obmiar robót, przy uwzględnieniu ewentualnych 
opcji dodatkowych oraz rzeczywistej masy przedmiotu umowy. Przewidywany termin zakończenia dostaw to 
jedenaście miesięcy od daty zawarcia umowy, przy czym termin ten może ulec zmianie w zastrzeżonych w umowie 
przypadkach. Wynagrodzenie będzie płatne częściowo, po osiągnięciu przez Wykonawcę poszczególnych etapów 
harmonogramu realizacji. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz roszczeń w okresie 
gwarancji jakości, Wykonawca przedłoży gwarancje bankowe na wartość 10% przedmiotu umowy. W przypadku 
opóźnienia w realizacji, Zamawiający ma prawo żądać zapłaty kar umownych, w wysokości nieodbiegającej od 
przyjętych standardów rynkowych, z zastrzeżeniem możliwości dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 
Wykonane przez Fugo Zamet Sp. z o.o. urządzenia trafią finalnie do inwestora algierskiego. 

Jednocześnie Zarząd Emitenta wyjaśnia, że zawarcie oraz należyte wykonanie powyższej umowy przez Fugo 
Zamet Sp. z o.o. przyczyni się do zwiększenia rozpoznawalności marki Zamet Industry na dotychczas 
nieeksploatowanym przez grupę Zamet Industry rynku hiszpańskim i tym samym korzystnie wpłynie na możliwości 
dalszej ekspansji działalności grupy kapitałowej.
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