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Treść raportu:

Zarząd FAMUR S.A. przekazuje informację, że Emitent oraz jego podmioty zależne w ciągu ostatnich 12 miesięcy
zawarły z Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni, szereg umów jednostkowych, których łączna wartość
przekroczyła 10% kapitałów własnych FAMUR S.A. według stanu na 30 czerwca 2013r., tj. stanu wynikającego z
ostatniego opublikowanego raportu półrocznego. Tym samym łączna wartość tych umów spełnia kryterium
uznania ich za znaczącą umowę.
Łączna wartość netto zawartych umów, o których Emitent powziął wiadomość w okresie ostatnich 12 miesięcy
wynosi 124.966.415,00 zł. Umową o największej wartości jest umowa podpisana w dniu 08 listopada 2013 roku
zawarta pomiędzy FAMUR S.A. (Kredytobiorca) a Nordea Bank Polska S.A. (Bank). Przedmiotem umowy jest
udzielenie przez Bank kredytu obrotowego odnawialnego do kwoty 58.000.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące
finansowanie działalności Kredytobiorcy. Kredyt udzielony został na okres do dnia 10 października 2016 roku, który
jest ostatecznym dniem spłaty kredytu. Oprocentowanie kredytu ustalono w oparciu o stawkę WIBOR 1M
powiększoną o stałą marżę Banku. Odsetki od kredytu naliczane będą w okresach miesięcznych.
Zabezpieczeniem spłaty kredytu są:
- zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach będących własnością Kredytobiorcy o wartości nie niższej niż
38.427.890,28 zł, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zastawu,
- zastaw rejestrowy na będących własnością Kredytobiorcy akcjach w kapitale zakładowym Remag S.A. z siedzibą
w Katowicach, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000276807, o numerach od
00001753271 do 00003506541 o wartości nominalnej wynoszącej 10,00 zł każda i o łącznej wartości nominalnej
17 532 710,00 zł; zastaw rejestrowy zostanie ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie
61.500.000,00 zł.
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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