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Treść raportu:

Zarząd FAMUR S.A. przekazuje informację, iż Emitent oraz jego podmioty zależne od dnia 11 września 2014 r.
(raport bieżący nr 60/2014 z dnia 12 września 2014 r.) zawarły z Raiffeisen Bank Polska S.A. (Bank) z siedzibą w
Warszawie szereg umów jednostkowych, których łączna kwota przekroczyła 10% sumy przychodów ze sprzedaży
grupy kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, tym samym spełnione zos tało
kryterium uznania za znaczącą umowę.
Łączna wartość netto umów, o których Emitent powziął wiadomość w okresie od 11 września 2014 r. do 28
września 2015 r. wynosi 131.126.206 zł. Umową o największej wartości jest umowa zawarta w dniu 28 września
2015 r. o limit wierzytelności w wysokości 100.000.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności
Emitenta. W wartości limitu zawiera się kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 50.000.000 zł, o którym Emitent
informował w ww. raporcie bieżącym nr 60/2014 oraz limit na gwarancje bankowe w wysokości 90.000.000 mln zł
– z zastrzeżeniem, że zaangażowanie kredytowe nie może przekroczyć 100.000.000 mln zł.
Dniem ostatecznej spłaty limitu na gwarancje jest 30 września 2021 r., a spłaty kredytu w rachunku bieżącym jest
28 września 2018 r. W ramach podpisanej umowy ustanowiono zabezpieczenie w formie oświadczenia o
poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 777 k.p.c. Pozostałe zabezpieczenia limitów nie uległy zmianie.
Oprocentowanie kredytu ustalono o stawkę WIBOR 1M powiększoną o stałą marżę Banku.
Pozostałe warunki nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Suma przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych,
będąca podstawą kryterium rozpoznawania umowy znaczącej, wynosi 832.264 tys. zł.
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