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Treść raportu:

Zarząd FAMUR S.A. (Kredytobiorca) przekazuje informację, że zawarł w dniu 11 września 2014 r. z Raiffeisen Bank
Polska S.A. (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
półrocznego.
Przedmiotem umowy znaczącej jest udzielenie przez Bank kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 50.000.000,00 zł
z przeznaczeniem na bieżące finansowanie działalności Kredytobiorcy. Kredyt został udzielony na okres do dnia 30
czerwca 2017 r., który jest ostatecznym dniem spłaty kredytu. Oprocentowanie kredytu ustalono o stawkę WIBOR
1M powiększoną o stałą marżę Banku. Odsetki od kredytu będą naliczane w okresach miesięcznych.
Zabezpieczeniami spłaty kredytu są:
- hipoteka umowna łączna do kwoty 75.000.000,00 zł na nieruchomościach stanowiących własność FAMUR S.A. o
numerach ksiąg wieczystych: KA1K/00058203/6, KA1K/00058214/6, KA1K/00107456/3 i KA1K/00058210/8
znajdujących się w Katowicach na terenie FAMUR S.A. wraz z cesją wierzytelności z umowy ubezpieczenia,
- pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków Kredytobiorcy w Banku.
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.

FAMUR Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emi tenta)
FAMUR S.A.

Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta)
40-698

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

Katowic e

(kod pocztowy)

(miejscowość )

Armi i Krajowej

51
(ulic a)

(numer)

+48 32 359 63 00

+48 32 359 66 77
(tel efon)

(fax)

sekretariat@famur.com.pl

www.famur.c om

(e-mail)

(www)

634-012-62-46

270641528
(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

2014-09-12

Waldemar Łaski

Prezes Zarządu

2014-09-12

Beata Zawi szowska

Wi ceprezes Zarządu

Podpis

Komisja Nadzoru Finansowego

1

