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Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Famur S.A. („Emitent”) informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym, tj. 28 lutego 2020 r., wiadomości o
podpisaniu z dniem 27 lutego 2020 r., przez drugą stronę, tj. mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”
„mBank”), Umowy ramowej na gwarancje („Umowa”, „Limit”), do wysokości 35 mln zł.
W ramach Limitu ustanowiony został sublimit do kwoty 15 mln zł, z możliwością wykorzystania na zlecenia za
zobowiązania spółek z Grupy Kapitałowej Famur, w tym zależnych i stowarzyszonych, z zastrzeżeniem, że
gwarancje bankowe o łącznej wartości ok. 8 mln zł, wystawione uprzednio przez Bank na zlecenie spółki Famur
Famak S.A., stają się zobowiązaniami Famur S.A., obciążając wyżej wymienioną wartość przyznanego Limitu.
Termin udostępniania instrumentów finansowych w ramach Limitu został określony do końca czerwca 2022 r.
Zabezpieczeniem Umowy jest oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania
cywilnego.
Pozostałe warunki nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
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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