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Treść raportu:

Zarząd FAMUR S.A. (Kredytobiorca) przekazuje informację, że zawarł w dniu 22 kwietnia 2014 r. z Nordea Bank
Polska S.A. (Bank) z siedzibą w Gdyni umowę znaczącą, której wartość przekroczyła 10% kapitałów własnych
FAMUR S.A. według stanu na 31 grudnia 2013r., tj. stanu wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu
kwartalnego.
Przedmiotem umowy znaczącej jest udzielenie przez Bank kredytu obrotowego odnawialnego do kwoty
92.000.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące finansowanie działalności Kredytobiorcy. Kredyt został udzielony na
okres do dnia 6 kwietnia 2017 r. który jest ostatecznym dniem spłaty kredytu. Oprocentowanie kredytu ustalono o
stawkę WIBOR 1M powiększoną o stałą marżę Banku. Odsetki od kredytu będą naliczane w okresach
miesięcznych.
Zabezpieczeniami spłaty kredytu są:
- hipoteka umowna łączna do kwoty 138.000.000,00 zł na nieruchomościach stanowiących własność FAMUR S.A.
o numerach ksiąg wieczystych: KA1K/00107451/8, KA1K/00107452/5 i KA1K/00107455/6 znajdujących się w
Katowicach na terenie FAMUR S.A.
- zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach o wartości nie niższej niż 16.244.233,26 zł o najwyższej sumie
zabezpieczenia do kwoty 138.000.000,00 zł
- cesja praw z umowy ubezpieczenia powyższych przedmiotów zabezpieczenia.
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Kapitały własne FAMUR S.A. będące podstawą kryterium wyniosły 695.233 tys. zł wg. Stanu na dzień 31.12.2013 r.
wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu kwartalnego
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