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Zawarcie umowy znaczącej na budowę hali montażowej.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym została podpisana umowa z firmą 

PRO-INVEST, Arkadiusz Nagięć (41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. H. Dąbrowskiego 38/51) na realizację inwestycji 

„Budowa nowej hali  montażowej dla Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej w formule 

zaprojektuj-wybuduj”.

Strony ustaliły wartość wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy na kwotę 13.050.000 zł (trzynaście milionów 

pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Termin zakończenia inwestycji  wraz z uporządkowaniem terenów zewnętrznych oraz uzyskaniem pozwolenia na 

użytkowanie określono do dnia 30.11.2014 r.

Wynagrodzenie za roboty będzie płatne w miesięcznych transzach, po zakończeniu danego miesiąca 

kalendarzowego, proporcjonalnie do stanu zaawansowania robót i zgodnie z rzeczywistą ilością i wartością, 

określoną w protokole przejściowym. 

Część wynagrodzenia za roboty w wysokości 5% wynagrodzenia należnego za roboty, zostanie wypłacona po 

podpisaniu protokołu końcowego, nie wcześniej jednak niż po przedstawieniu Zamawiającemu raportu o 

rozliczeniu podwykonawców.

Suma kar umownych nie może przekroczyć 10% części wynagrodzenia za roboty, jednakże w przypadku, gdy 

szkoda Zamawiającego przekracza wysokość ustalonych kar umownych, Zamawiającemu przysługuje prawo 

dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

Umowa na budowę nowej hali montażu nie obejmuje dostawy czterech suwnic o nośności 120 t, 50 t oraz 2 x 40 t, 

których dostawcą będzie firma Demag Cranes & Components Sp. z o.o. (03-828 Warszawa, ul. Mińska 63a). 

Nadzór inwestorski pełnić będzie firma Tebodin Poland Sp. z o.o. (31-322 Kraków, ul. Józefa Mehoffera 10). 

Wartość inwestycji budowy nowej hali montażu wraz z dostawą suwnic wyniesie łącznie około 16,5 mln złotych.

Jako kryterium uznania umowy na budowę hali montażowej za znaczącą, przyjęto wartość kapitałów własnych 

RAFAMET S.A. na dzień 30.09.2013 r.  

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

informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 

uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 

członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA

(pełna nazwa emitenta)

RAFAMET

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacj i GPW w W-wie)

47-420 Kuźnia Raciborska

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul . Staszica 1

(ul ica) (numer)

(0-36) 419 11 11 (0-36) 419 11 11

(telefon) (fax)

rafamet.com.pl

(e-mai l ) (www)

639-000-15-64 271577318

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i  Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-02-20 E. Longin Wons Prezes Zarządu E. Longin Wons

2014-02-20 Maciej  Michalik Wiceprezes Zarządu Maciej  Michalik

Komisja Nadzoru Finansowego

1


