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Treść raportu:

Zarząd FAMUR S.A. informuje o podpisaniu przez swoją jednostkę zależną, tj. Polskie Maszyny Górnicze S.A.
(„Spółka”, „PMG”) w dniu 17 kwietnia 2015 r. umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego („Bank”) dotyczącej
wykupu wierzytelności przysługującej Spółce wobec OAO SUEK-Kuzbass („Dłużnik”), w związku z realizacją
kontraktu, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 77/2014 w dniu 26 listopada 2014 r. Wartość
umowy przekracza 10% skonsolidowanych przychodów Grupy FAMUR z ostatnich czterech kwartałów, tym samym
spełnia kryterium uznania za znaczącą umowę.
Umowa dotyczy wykupu z dyskontem przez Bank wierzytelności w kwocie 18.725.778,20 EUR bez regresu do
PMG, z zastrzeżeniem warunków zawieszających za zapłatą ceny wykupu z dyskontem. Niniejsza wierzytelność
przysługuje PMG wobec Dłużnika w związku z realizacją kontraktu o wartości 25.854.601,40 EUR, o którym Emitent
informował w ww. raporcie bieżącym.
Wykup wierzytelności przez Bank nastąpi nie później niż w ciągu 3 (trzech) miesięcy od dnia podpisania Umowy,
po łącznym spełnieniu przez PMG warunków zawieszających, którymi są:
1) otwarcie rachunku w Banku;
2) podpisanie trójstronnego aneksu do umowy z Korporacją Ubezpieczenia Kredytów Eksportowych S.A., o której
Emitent informował w raporcie bieżącym nr 3/2015 w dniu 6 lutego 2015 r.;
3) otrzymanie podpisanego przez Dłużnika zawiadomienia o zawarciu umowy między PMG a Bankiem;,
4) złożeniu dyspozycji wykupu z dyskontem kwoty wierzytelności (z załącznikami);
5) przeniesieniu przez PMG na Bank zabezpieczenia spłaty kwoty wierzytelności;
6) przedstawieniu satysfakcjonującej Bank opinii zewnętrznej kancelarii prawnej zawierającej analizę zagadnień
prawnych związanych z przedmiotem Umowy.
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
W zamian za nabyte wierzytelności Bank zapłaci cenę odpowiadającą kwocie wierzytelności pomniejszonej o
kwotę zdyskontowanych wg stałej stopy procentowej odsetek oraz kwotę prowizji administracyjnej, należnej
Bankowi.
Suma przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych,
będąca podstawą kryterium rozpoznawania umowy znaczącej, wynosi 708.773,66 tys. zł.
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