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Treść  raportu:

Zarząd Zamet Industry S.A. informuje o zawarciu w dniu 31.01.2012 r. umowy znaczącej pomiędzy spółką zaleŜną 
Emitenta – Zamet Budowa Maszyn S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach (Wykonawca), a firmą INCO Engineering
s.r.o. – Praha (Nabywca).

Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie oraz wykonanie części mechanicznej maszyny wyciągowej w ilości 2 
kpl. Wartość przedmiotu umowy wynosi 4 200 000 EUR słownie cztery miliony dwieście tysięcy EUR (17 753 
400,00 PLN – wartość przeliczona wg średniego kursu NBP na dzień 31.01.2012 roku).

Zamet Budowa Maszyn S.A. dostarczy obiekt na bazie FCA w terminie do 30.09.2013 roku. 

Warunki płatności okreś lone w umowie, zakładają płatności w formie zaliczki po podpisaniu umowy – łącznie w 
wysokości 35% wartości przedmiotu umowy, oraz płatności po podpisaniu protokołu odbioru technicznego i po 
montaŜu części mechanicznej u Inwestora – łącznie w wysokości 65% wartości przedmiotu umowy.

Wykonawca udzieli Nabywcy gwarancji na okres 24 miesięcy od daty uruchomienia, nie dłuŜej jednak niŜ 36 
miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru.

Umowa zawiera postanowienia dotyczące kar umownych, zgodnie z którymi, w przypadku opóźnień powstałych z 
winy Wykonawcy, jest on zobowiązany zapłacić karę umowną, w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy za 
kaŜdy dzień zwłoki, jednakŜe nie więcej niŜ 5% wartości przedmiotu umowy. Zapłata kar umownych, nie wyłącza 
moŜliwości dochodzenia przez Nabywcę roszczeń odszkodowawczych, przekraczających wysokość tych kar.

Kryterium uznania umowy za znaczącą, jest wartość przedmiotu umowy, 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 Rozporządzenia Ministra Finansów Finansów 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 państwa 
niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)
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