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

Treść raportu:

Zarząd Zamet Industry SA (Emitent) informuje, iż od dnia przekazania raportu bieżącego nr 12/2012, tj. w okresie 
od 23 maja 2012 do 11 września 2012 roku, Zamet Industry SA zawarł szereg umów jednostkowych ze spółkami 
należącymi do Aker Solutions, o łącznej równowartości 14.097.908,50 PLN (wartość wyrażona w PLN została 
przeliczona według średniego kursu NBP, na dzień zawarcia poszczególnych umów jednostkowych). 

Spośród wyżej wymienionych, umową o najwyższej wartości jest zamówienie z Aker Subsea AS (Norwegia) z dnia 
27 lipca 2012 roku. Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów konstrukcji urządzeń do podwodnego 
wydobycia ropy i gazu. Łączna wartość zamówienia wynosi 2.174.284,00 NOK. Zamet Industry SA dostarczy 
zamówione konstrukcje w terminie do 01 lutego 2013 roku. Zamawiający dokona płatności w terminie 60 dni od 
daty wystawienia faktury. Zamet Industry SA udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres 36 miesięcy od daty 
wysyłki. Zamawiający może żądać zapłaty kar umownych w przypadku nieterminowej dostawy, w wysokości 0,5% 
wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki, do maksymalnej wysokości 20% wartości zamówienia. Zapłata kar 
umownych nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych 
przekraczających wysokość tych kar. Pozostałe warunki realizacji zamówienia nie odbiegają od powszechnie 
stosowanych dla tego typu umów.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest łączna wartość zawartych umów jednostkowych, przekraczająca 10% 
kapitałów własnych Emitenta, wynoszących 138.278,54 tys. zł - wg stanu wskazanego przez Emitenta w ostatnim 
sprawozdaniu okresowym PSr 2012.

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 bieżących i okresowych (...). 
(Dz.U. 2009 Nr 33 poz. 259 z późn. zm).
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