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Temat

Zawarcie umowy znaczącej z firmą Molinari Rail AG ze Szwajcarii.

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 powziął informację o  podpisaniu przez 

firmę Molinari Rail AG ze Szwajcarii (Merkurstrasse 25, 8400, Winterthur) umowy z dnia 18 grudnia 2015 r. na 

dostawę trzech obrabiarek przeznaczonych dla klienta z Etiopii. Wartość umowy wynosi 2.140.000,00 EUR, tj. 

9.162.624 zł. Termin dostawy przedmiotu umowy ustalono na 29 lipca 2016 r.

Płatność realizowana będzie na następujących warunkach:

- 15% wartości kontraktu w ciągu 30 dni od otrzymania zamówienia,

- 80% w formie nieodwołalnej akredytywy na podstawie dokumentów wysyłkowych,

- 5% wartości kontraktu w ciągu 90 dni od odbioru końcowego obrabiarek.

Maksymalna dzienna kwota odszkodowania za opóźnienia wynosi 0,5% wartości niedostarczonego towaru, lecz 

nie więcej niż 10% wartości umowy.

Jako kryterium uznania umowy za znaczącą, przyjęto wartość kapitałów własnych RAFAMET S.A. na dzień 

30.09.2015 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 2014 r., poz. 133).
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