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Treść raportu:

Zarząd Famur S.A. informuje, że Emitent zawarł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę, której łączna kwota
przekracza 10% kapitałów własnych FAMUR S.A. według stanu na dzień 30 września 2012, tj. stanu wynikającego
z ostatniego opublikowanego raportu kwartalnego. Tym samym wartość umowy spełnia kryterium uznania jej za
znaczącą umowę.
Wartość netto umowy zawartej pomiędzy Famur S.A. a Bankiem Gospodarstwa Krajowego w dniu 10 grudnia
2012 wynosi 19.252.546,75 USD tj. 61.565.794,00 zł przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 10 grudnia 2012
(USD/PLN 3,1978). Przedmiotem umowy jest sprzedaż wierzytelności w kwocie 19.252.546,75 USD, która
zostanie zapłacona w terminie 2 dni roboczych od momentu spełnienia przez Famur S.A. warunków
zawieszających oraz warunków wejścia umowy w życie tj.:
• otwarcia rachunku w BGK,
• podpisaniu trójstronnego (Famur S.A., BGK, KUKE S.A.) aneksu do ubezpieczenia wierzytelności
• złożeniu dyspozycji wykupu wierzytelności
• przedstawieniu potwierdzonej notarialnie kopii ubezpieczenia wierzytelności
• przedstawieniu dowodu wpłaty na rzecz KUKE S.A. kwoty składki ubezpieczeniowej
• przeniesieniu na Bank praw z akredytywy zabezpieczającej spłatę kwoty wierzytelności
Wierzytelność będąca przedmiotem transakcji wynika z umowy na dostawę zmechanizowanego kompleksu
ścianowego dla kontrahenta meksykańskiego Minera Del Norte S.A. de C.V. o zawarciu, której Emitent informował
w raportach bieżących nr 15/2012 oraz nr 24/2012. Famur S.A. corocznie zapłaci Bankowi Gospodarstwa
Krajowego prowizję administracyjną od kwoty wierzytelności pozostającej do spłaty, za każdy rok okresu spłaty.
Kapitały własne Famur S.A. będące podstawą kryterium wynosiły 552.890 tys. zł wg. stanu na dzień 30.09.2012r.
wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu kwartalnego.
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