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Treść raportu:

Zarząd Famur S.A. przekazuje, iż powziął wiadomość, że jego podmioty zależne zawarły w ciągu ostatnich 12
miesięcy z DZ Bank Polska S.A. szereg umów jednostkowych, których łączna kwota przekracza 10% kapitałów
własnych FAMUR S.A. według stanu na dzień 31 marca 2012, tj. stanu wynikającego z ostatniego opublikowanego
raportu kwartalnego. Tym samym łączna wartość tych umów spełnia kryterium uznania ich za znaczącą umowę.
Łączna wartość netto zawartych umów w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi 71.426.970 zł. Umową o
największej wartości jest umowa datowana na dzień 29 czerwca 2012 r. zawarta pomiędzy DZ Bank Polska S.A. a
Fazos S.A., której przedmiotem jest wykup wierzytelności wynikającej z umowy zawartej z KHW S.A. na leasing
finansowy 150 sztuk fabrycznie nowych sekcji obudów zmechanizowanych do eksploatacji w ścianach zwałowych
dla KWK Mysłowice-Wesoła. W wyniku umowy korzystający będzie wpłacał raty leasingowe na rachunek banku.
Katowicki Holding Węglowy S.A. wyraził zgodę na cesję wierzytelności. Wartość netto wykupywanej wierzytelności
na dzień zawarcia umowy wyniosła 35.940.000 zł (raty kapitałowe). Część odsetkowa raty będzie rozliczana w
okresach miesięcznych.
Kapitały własne Famur S.A. będące podstawą kryterium wynosiły 455.130 tys. zł wg. stanu na dzień 31.03.2012r.
wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu kwartalnego.
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