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Treść raportu:

Zarząd Zamet Industry S.A. ("Emitent") informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym umowy pomiędzy Zamet Industry 
S.A. ("Dostawca") a ThyssenKrupp Industrial Solutions GmbH ("Zamawiający"), której przedmiotem jest dostawa 
portowego urządzenia załadowczego ("Ship Loader"). Wartość przedmiotu umowy wynosi 5.737.006,00 EUR (pięć 
milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy sześć 00/100 euro). Zamet Industry S.A. dostarczy urządzenie na 
bazie FAS Incoterms 2010, w terminie do 15 grudnia 2014 roku. Warunki finansowe umowy przewidują 
dokonywanie płatności przez Zamawiającego w formie przedpłat, w łącznej wysokości 100% wartości umowy, 
zabezpieczonych bankową gwarancją wykonania, bankowymi gwarancjami zwrotu zaliczki, ustanowionym na rzecz 
Zamawiającego zastawem rejestrowym na wytwarzanej konstrukcji oraz bankową gwarancją należytego 
wykonania w wysokości 10% wartości umowy, udzieloną do 30 stycznia 2020 roku. Umowa zawiera 
postanowienia dotyczące kar umownych, zgodnie z którymi Zamawiający może żadać zapłaty kar umownych w 
przypadku nieterminiowej dostawy, do maksymalnej wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Zapłata kar 
umownych nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych 
przekraczających wysokość tych kar. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest jej wartość, która przekracza 10% 
kapitałów własnych Emitenta, wynoszących 123.512 tys. zł – wg stanu na dzień 30.09.2013r., wskazanego przez 
Emitenta w ostatnim sprawozdaniu finansowym QSr 3/2013.

Emitent wyjaśnia, że przedmiowa umowa będzie realizowana z wykorzystaniem dzierżawionej przez Emitenta, 
zorganizowanej części przedsiębiorstwa Mostostalu Chojnice S.A. w upadłości likwidacyjnej - Oddział w 
Chojnicach, stanowiącej przedmiot postępownia w sprawie sprzedaży z wolnej ręki majątku wchodzącego w 
skład masy upadłości Mostostalu Chojnice S.A. w upadłości likwidacyjnej. 

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie 
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