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Treść raportu:

Zarząd Famur S.A. informuje, iż powziął wiadomość, że Emitent oraz jego podmioty zależne w ciągu ostatnich 12
miesięcy zawarły z Raiffeisen Bank Polska S.A. szereg umów jednostkowych, których łączna kwota przekracza
10% kapitałów własnych FAMUR S.A. według stanu na dzień 30 czerwca 2012, 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, o których Emitent powziął wiadomość w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi
103.902.800 zł. Umową o największej wartości jest umowa zawarta w dniu 10 września 2012r. pomiędzy Famur
S.A. a Raiffeisen Bank Polska S.A., której przedmiotem jest sprzedaż wierzytelności leasingowej w kwocie głównej
97.402.800 zł płatnej zgodnie z harmonogramem leasingu wraz z wynikającymi z umowy odsetkami naliczonymi
wg. stawki WIBOR1M powiększonej o marżę. Wierzytelność będąca przedmiotem transakcji wynika z umowy na
dostawę urządzeń kompleksu do wybierania ścian niskich dla KHW S.A., o zawarciu której Emitent informował w
raporcie bieżącym nr 14/2012. Cenę za nabycie wierzytelności głównej stanowić będzie kwota 97.402.800 zł, która
zostanie zapłacona w terminie 2 dni roboczych od momentu przekazania do banku stosownych dokumentów.
Cena za odsetki obliczana będzie każdorazowo za dany okres odsetkowy oraz będzie płatna w okresach
miesięcznych.
Kapitały własne Famur S.A. będące podstawą kryterium wynosiły 519.069 tys. zł wg. stanu na dzień 30.06.2012r.
wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu kwartalnego.
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