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Treść raportu:

Zarząd FAMUR S.A. informuje, iż w dniu 29.04.2014 powziął wiadomość, że Emitent oraz jego podmioty zależne od
dnia 10 czerwca 2013 r. tj. opublikowania raportu bieżącego nr 23/2013 zawarły z Katowickim Holdingiem
Węglowym S.A. szereg umów jednostkowych, których łączna kwota przekracza 10% kapitałów własnych FAMUR
S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2013, 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, o których Emitent powziął widomość w okresie od 10 czerwca 2013r. do 29
kwietnia 2014r. wynosi 90 016 790,20 zł. Umową o największej wartości jest umowa datowana na dzień 23
kwietnia 2014r, zawarta pomiędzy Spółką zależną Emitenta – FAMUR FINANCE GEORYT spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością s.k.a. (Pożyczkodawca) a Katowickim Holdingiem Węglowym S.A. (Pożyczkobiorca, KHW
S.A.).
Przedmiotem umowy jest udzielenie pożyczki pieniężnej przez Pożyczkodawcę na rzecz KHW S.A. w kwocie 30 000
000,00 zł. Jako zabezpieczenie spłaty udzielonej pożyczki KHW S.A. złoży Pożyczkodawcy oświadczenie o poddaniu
się egzekucji w trybie art. 777 § 1 plt 5) K.P.C. oraz weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
Zgodnie z postanowieniami umowy, Pożyczkodawca był uprawniony do dnia 28 kwietnia 2014 r. do odstąpienia od
umowy pożyczki bez podania przyczyn. FAMUR FINANCE GEORYT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k.a.
nie skorzystał z powyższej możliwości i w dniu 29 kwietnia 2014 r. udzielił pożyczkę dla KHW S.A.
Pożyczkobiorca zobowiązał się spłacić pożyczkę w całości wraz z należnymi odsetkami w terminie do 5 sierpnia
2014 r. Strony ustaliły, że odsetki od kwoty pożyczki będą naliczane według zmiennej stawki bazowej WIBOR 1M +
4 p.p. i będą płatne z dołu do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów
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