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Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Famur S.A. („Emitent”) informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym, tj. 18 lutego 2020 r., wiadomości o
podpisaniu przez drugą stronę, tj. Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Credit Agricole”,
„Bank), datowanego na dzień 14 lutego 2020 r., aneksu do Umowy o linię z dnia 23 lutego 2018r. wraz z
późniejszymi zmianami („Umowa”, „Aneks”, „Limit”), o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 14/2018 z
dnia 23 lutego 2018 r.
Na mocy postanowień Aneksu wysokość Limitu ulega podwyższeniu z kwoty 50 mln zł do kwoty 81,3 mln zł, z
przeznaczeniem na:
(1) sublimit na kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 50 mln zł oraz
(2) sublimit na gwarancje/regwarancje/akredytywy do kwoty 50 mln zł.
Łączna wartość wykorzystania obu sublimitów nie może przekroczyć kwoty całego Limitu tj. 81,3 mln zł.
Ponadto, w ramach sublimitu (2) Umowy, o której mowa powyżej:
- dotychczasowe zlecenia akredytywy/gwarancji bankowych o wartości około 15 mln złotych udzielonych przez
Bank na zlecenie spółki zależnej Emitenta (Famur Famak S.A.) stają się zobowiązaniami Famur SA. oraz
- wyznaczono sublimit odnawialny na gwarancje/regwarancje/akredytywy dla spółek z Grupy Kapitałowej Famur i
spółek z Grupy Kapitałowej Famur Famak w kwocie 7 mln złotych.
Pozostałe istotne warunki przedmiotowej Umowy, w tym termin spłaty, pozostają niezmienione.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16
kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego
dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
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