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Treść raportu:

Zarząd FAMUR S.A. informuje, iż powziął wiadomość, że Emitent oraz jego podmioty zależne w dniu 29
października 2013 roku zawarły z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (Bankiem) szereg umów jednostkowych,
których łączna kwota przekracza 10% kapitałów własnych FAMUR S.A. według stanu na dzień 30 czerwca 2013, tj.
stanu wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu półrocznego. Tym samym łączna wartość tych umów
spełnia kryterium uznania ich za znaczącą umowę.
Łączna wartość netto umów zawartych w dniu 29 października 2013 roku wynosi 130.000.000,00 PLN. Umowami
o największej wartości są dwie umowy zawarte pomiędzy FAMUR S.A. a Bankiem oraz REMAG S.A. a Bankiem.
Przedmiotem umów jest udzielenie przez Bank dla każdej ze spółek wielocelowego limitu kredytowego do kwoty
50.000.000,00 PLN z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności kredytobiorców. Limit udostępniony
będzie do dnia 30 czerwca 2016 roku. Oprocentowanie kredytów ustalono w oparciu o stawkę WIBOR 1M
powiększoną o marżę Banku dla kredytu w rachunku bieżącym i stawkę WIBOR 1M/3M/6M lub EURIBOR
1M/3M/6M dla kredytu obrotowego.
Zabezpieczenie kredytu stanowią:
- Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi Kredytobiorców prowadzonymi przez Bank
- Zastaw rejestrowy na zapasach FAMUR S.A. o wartości min. 30 000 000,00 PLN wraz z cesją praw z polisy
ubezpieczeniowej
- Hipoteka łączna umowna do kwoty 20 190 000,00 PLN na nieruchomościach położonych w Katowicach, których
właścicielem jest Kredytobiorca, dla których prowadzone są przez sąd rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
księgi wieczyste KW Nr KA1K/00058203/6, KA1K/00058214/6, KA1K/00107456/3, KA1K/00058210/8, wraz z cesją
praw z polisy ubezpieczeniowej
- Zastaw rejestrowy na zapasach REMAG S.A. o wartości min. 20 000 000,00 PLN wraz z cesją praw z polisy
ubezpieczeniowej
- Hipoteka łączna umowna do kwoty 16 000 000,00 PLN na nieruchomościach położonych w Katowicach, których
użytkownikiem wieczystym jest REMAG S.A., dla których prowadzone są przez sąd rejonowy Katowice-Wschód w
Katowicach księgi wieczyste KW Nr KA1K/00035834/1, KA1K/00041803/0 oraz przez sąd rejonowy w Tychach
księgi wieczyste KW Nr KA1T/00028350/0, KA1T/00026338/6 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Kapitały własne Famur S.A. będące podstawą kryterium wynosiły 663.199 tys. zł wg. stanu na dzień 30.06.2013r.
wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu półrocznego.
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