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Treść raportu:

W związku ze zmianą kryterium rozpoznawania umowy znaczącej, tj. zmianą kapitałów własnych Emitenta
spowodowaną podjęciem decyzji o wypłacie dywidendy, Zarząd FAMUR S.A. przekazuje informację, że zawarł w
dniu 25 sierpnia 2014 r. z Raiffeisen Bank Polska (Bank) z siedzibą w Warszawie umowę znaczącą, której wartość
przekroczyła 10% kapitałów własnych FAMUR S.A. według stanu na 30 czerwca 2014 r., tj. stanu wynikającego z
ostatniego opublikowanego raportu okresowego za I półrocze 2014 r.
Przedmiotem umowy znaczącej jest określenie zasad nabycia przez Bank wierzytelności pieniężnej wraz z
wszelkimi prawami z nią związanymi, przysługującej Emitentowi wobec PT PESONA KHATULISTIWA NUSANTARA
z siedzibą w Indonezji (Dłużnik), wynikającej z umowy z dnia 30 stycznia 2014 r. (Kontrakt), o której Emitent
informował w dniu 14 lutego 2014 r. w raporcie bieżącym nr 8/2014.
Bank nabędzie wierzytelność wynikającą z Kontraktu do kwoty 10.735.500 USD wraz z odsetkami obliczonymi w
oparciu o stopę zmienną LIBOR USD 1M + marża banku pod warunkiem przedłożenia dokumentów oraz
ustanowienia zabezpieczeń spłaty wierzytelności. Spłata wierzytelności będzie ubezpieczona od ryzyka
politycznego i handlowego w wysokości 10.735.500 USD przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych
(KUKE).
Cenę za nabycie wierzytelności stanowić będzie kwota 10.735.500 USD. Zapłata ceny przez Bank na rzecz
Emitenta z tytułu nabycia wierzytelności nastąpi w terminie 2 dni roboczych od dnia dostarczenia Bankowi
dokumentów oraz ustanowienia zabezpieczeń spłaty wierzytelności.
W terminie do 31 października 2016 r. Bankowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do
wierzytelności, której Dłużnik nie spłacił. Bank może wykonać prawo, gdy zajdzie jeden z poniższych przypadków:
- wierzytelność zostanie zajęta w całości lub części w postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym
prowadzonym przeciwko Emitentowi
- w przypadku złożenia oświadczeń niezgodnych z prawdą.
Wierzytelność spłacana będzie ratalnie do końca października 2016 r. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od
warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Kapitały własne FAMUR S.A. będące podstawą kryterium wynosiły 300.005 tys. zł wg stanu na dzień 30 czerwca
2014 r. wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu półrocznego.
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