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Treść raportu:

Zarząd FAMUR S.A. przekazuje informację, że Emitent oraz jego podmioty zależne od dnia 28 marca 2013r. tj.
opublikowania raportu bieżącego nr 10/2012 zawarły ze sobą szereg umów jednostkowych, których łączna
wartość przekroczyła 10% kapitałów własnych FAMUR S.A. według stanu na 31 grudnia 2012r., tj. stanu
wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu kwartalnego. Tym samym łączna wartość tych umów spełnia
kryterium uznania ich za znaczącą umowę.
Łączna wartość netto zawartych umów, o których Emitent powziął wiadomość w okresie od 28 marca 2013r. do 15
kwietnia 2013r. wynosi 62.062.467,60 zł. Umową o największej wartości jest umowa pożyczki na kwotę
17.500.000 zł datowana na dzień 28 marca 2013r. zawarta pomiędzy Remag S.A. (Pożyczkodawca) a ZMG Glinik
Sp. z o.o. (Pożyczkobiorca). Strony ustaliły oprocentowanie pożyczki w oparciu o stawkę WIBOR1M powiększoną o
marżę. Odsetki będą naliczane w okresach miesięcznych i płatne ostatniego dnia każdego miesiąca. Ostateczny
dzień spłaty pożyczki ustalono na dzień 23 kwietnia 2013r.
Kapitały własne Famur S.A. będące podstawą kryterium wynosiły 553.513 tys. zł wg. stanu na dzień 31.12.2012r.
wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu kwartalnego.
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