FAMUR S.A.

RB 42 2015
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bie żący nr

42

/

2015

2015-09-07

Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
FAMUR S.A.
Temat

Zawarcie umowy znaczącej z BGK
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd FAMUR S.A. informuje o podpisaniu przez Emitenta w dniach 4 i 7 września 2015 r. z Bankiem
Gospodarstwa Krajowego („BGK”, „Bank”) z siedzibą w Warszawie szeregu umów jednostkowych – o kredyt
otwarty w rachunku bieżącym, udzielanie gwarancji w ramach linii oraz umowy wykupu wierzytelności – których
łączna kwota przekracza 10% sumy skonsolidowanych przychodów Grupy FAMUR z ostatnich czterech kwartałów i
tym samym spełnia kryterium uznania za znaczącą umowę.
Łączna wartość netto umów, podpisanych przez Emitenta w dniach 4 i 7 września 2015 r., wynosi 88.874.000 zł
(osiemdziesiąt osiem milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące). Umową o największej wartości jest
umowa z 4 września 2015 r. o kredyt otwarty w rachunku bieżącym zawarta pomiędzy FAMUR S.A. („Kredytobiorca”)
a BGK na kwotę do 40.000.000 zł (czterdziestu milionów) z okresem kredytowania do 4 września 2018 r.
Przeznaczeniem niniejszego kredytu odnawialnego jest finansowanie działalności bieżącej oraz szeroko
rozumiane finansowanie potrzeb Spółki. Oprocentowanie kredytu zmienne ustalono jako suma stawki bazowej
WIBOR i stałej marży BGK, na dzień zawarcia umowy, powiększone o prowizje Banku.
Zabezpieczeniami kredytu są:
1) weksel własny in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową;
2) hipoteka umowna łączna na nieruchomościach położonych w Katowicach, opisanych w KW nr
KA1K/00058211/5, KW nr KA1K/00058212/2, KW nr KA1K/00058215/3, KW nr KA1K/00058216/0, KW nr
KA1K/00058217/7, KW nr KA1K/00107450/1, KW nr KA1K/00107453/2;
3) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości, o których mowa w pkt 2;
4) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy w PLN oraz innych rachunków Spółki w BGK;
5) oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.
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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