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Treść raportu:

Zarząd Famur S.A. przekazuje, iż powziął wiadomość, że Emitent oraz jego podmiot zależny FAZOS S.A. zawarły w
ciągu ostatnich 12 miesięcy z Millennium Leasing Sp. z o.o. szereg umów jednostkowych, których łączna kwota
przekracza 10% kapitałów własnych FAMUR S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2011, 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 w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi 102.783.83,11 zł. Umową o
największej wartości jest umowa datowana na dzień 30 marca 2012 r. zawarta pomiędzy Millennium Leasing Sp.
z o.o.(Finansujący) a FAMUR S.A. (Korzystający), której przedmiotem jest leasing 177 sztuk fabrycznie nowych
sekcji obudowy zmechanizowanej wraz z wyposażeniem. Wartość netto umowy wynosi 44.505.474,72 zł (raty
kapitałowe + odsetki). Przedmiot leasingu zostanie nabyty od Fabryki Zmechanizowanych Obudów Ścianowych
FAZOS S.A. Płatności leasingowe zostały rozłożone na 36 rat kapitałowych. Pierwsza okresowa rata będzie
wymagalna w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu po odbiorze przedmiotu leasingu w miejscu pracy pod
ziemią. Cześć odsetkowa raty ustalana będzie w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększaną o marżę. Po upływie
leasingu Korzystającemu przysługuje prawo do nabycia przedmiotu leasingu za cenę netto wynoszącą 0,1% jego
wartości. Umowa została zawarta celem realizacji umowy zawartej przez Famur S.A. z Południowym Koncernem
Węglowym S.A., o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 54/2011.
Kapitały własne Famur S.A. będące podstawą kryterium wynosiły 451.267 tys. zł wg. stanu na dzień 31.12.2011r.
wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu kwartalnego.
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