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Skrócona nazwa emitenta

RAFAMET

Temat

Zawarcie umowy znaczącej z firmą Akdaş Döküm Sanayi ve Ticaret A.Ş. z Turcji. 

Podstawa prawna

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

Treść  raportu:

Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. informuje, iŜ w dniu dzisiejszym została podpisana umowa z firmą 
Akdaş Döküm Sanayi ve Ticaret A.Ş. z Turcji.  
Przedmiotem umowy jest dostawa przez Emitenta tokarko-frezarki karuzelowej typu KCI 500/800 N oraz 
tokarko-frezarki karuzelowej typu KDC 800/1300 N, wraz z przynaleŜnymi do maszyn akcesoriami i wyposaŜeniem.
Łączna wartość przedmiotu umowy wynosi 5.300.000,00 EUR, tj. 21.128.980,00 zł. 
Termin dostawy obrabiarki KCI 500/800 N nastąpi w ciągu 8 do 9 miesięcy od daty zawarcia kontraktu i otrzymania
zaliczki, a obrabiarki KDC 800/1300 N - w ciągu 18 miesięcy od daty zawarcia kontraktu i otrzymania zaliczki.
Płatność realizowana będzie na następujących warunkach:
- 15% wartości umowy płatne będzie przez Kupującego po podpisaniu kontraktu i w ciągu 14 dni po otrzymaniu 
gwarancji zwrotu zaliczki waŜnej do daty wysyłki towaru, 
- 15% wartości umowy płatne będzie przez Kupującego w terminie 6 miesięcy po podpisaniu kontraktu i w ciągu 
14 dni po otrzymaniu gwarancji zwrotu zaliczki waŜnej do daty wysyłki towaru, 
- 70% wartości umowy płatne będzie przez Kupującego zgodnie z ustalonym harmonogramem, z ostateczną 
płatnością proporcjonalnie dla kaŜdej z maszyn po jej odbiorze końcowym.
Maksymalny poziom kar nie przekracza 5% łącznej wartości kontraktu. 
Wartość przedmiotu umowy nie obejmuje wyprodukowania przez RAFAMET S.A. belki suportowej nośnej oraz 
części stołu obrabiarki KDC 800/1300 N, które z uwagi na cięŜar tych elementów wyprodukuje i dostarczy na koszt 
własny Kupujący.
Jako kryterium uznania umowy za znaczącą, przyjęto wartość kapitałów własnych RAFAMET S.A. na dzień 31 
marca 2011 r.  

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie 
informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz wa-runków 
uznawania za równowaŜne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego pań-stwem 
członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).
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