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Treść raportu:

Zarząd FAMUR S.A. informuje, iŜ w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła podpisana umowa kredytu
inwestycyjnego, datowana na dzień 5 stycznia 2010r., zawarta pomiędzy Famur S.A. a Nordea Bank Polska S.A. z
siedzibą w Gdyni przy ul. Kieleckiej 2, na podstawie której Bank udzielił Famur S.A. kredytu inwestycyjnego w
wysokości 80.000.000 PLN.
Kredyt zostanie wykorzystany na finansowanie i refinansowanie realizowanego w ramach przedsiębiorstwa
projektu inwestycyjnego Famur 2, polegającego na budowie hal produkcyjnych, zakupie maszyn i urządzeń oraz
finansowaniu prac badawczo-rozwojowych. Oprocentowanie kredytu ustalono na poziomie WIBOR 1M + marŜa
banku. Ostateczny termin spłaty kredytu przypada na 31 grudnia 2014r. Zabezpieczeniem kredytu inwestycyjnego
są hipoteki zwykła i kaucyjna na nieruchomościach połoŜonych w Katowicach przy ul. Kościuszki, dla których
prowadzone są księgi wieczyste o numerach KA1K/00107450/1, KA1K/00107451/8, KA1K/00107452/5,
KA1K/00107455/6, zastaw rejestrowy ustanowiony na maszynach i urządzeniach będących przedmiotem
inwestycji oraz cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej przedmiotów zabezpieczenia.
Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych FAMUR S.A. według stanu na 30 września 2009, tj. stanu
wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu kwartalnego i tym samym spełnia kryterium uznania za
znaczącą umowę. Kapitały własne FAMUR S.A. będące podstawą kryterium wynosiły 573.412 tys. zł wg. stanu na
dzień 30.09.2009r.
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