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Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 78/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. Zarząd Famur S.A. (dalej: „Emitent”,
„Famur”) , działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na
rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji
2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (dalej: „Rozporządzenie MAR”) informuje, że w dniu dzisiejszym została
zawarta umowa pomiędzy Funduszem Inwestycji Infrastrukturalnych – Kapitałowy Fundusz Zamknięty Aktywów
Niepublicznych (dalej „Fundusz”), w imieniu i na rzecz którego działa Polski Fundusz Rozwoju S.A. (dalej: „PFR”)
jako zarządzający częścią portfela inwestycyjnego- , a Emitentem (łącznie: „Strony”) oraz spółką Mining Equipment
Finance sp. z o.o. (dalej „SPV”) (dalej: „Umowa”). Przedmiotem Umowy jest określenie zasad wspólnego
przedsięwzięcia w postaci inwestycji w spółkę SPV będącą w strukturach grupy kapitałowej Famur S.A.
Celem nawiązania współpracy jest udostępnianie kontrahentom przez konsorcjum SPV i Emitenta maszyn
górniczych na podstawie umów leasingu lub innych umów o podobnym charakterze. Zgodnie z założeniami
Umowy, Strony będą partycypować w finansowaniu SPV według ustalonego schematu w latach 2017-2019.
Każdorazowe zaangażowanie środków przez SPV w nowe projekty będzie wymagało uzyskania zgody Rady
Nadzorczej SPV (w której skład będą wchodzić zarówno przedstawiciele Emitenta, jak i Funduszu),która zostanie
udzielona na podstawie indywidualnego dla danego projektu biznes planu.
Zaangażowanie kapitałowe obu Stron jest uzależnione od spełnienia następujących warunków:
- uzyskania zgody UOKIK na wspólne przedsięwzięcie,
- zawarcia pomiędzy Stronami innych wskazanych w Umowie porozumień dotyczących realizacji wspólnego
przedsięwzięcia,
- wprowadzenia wskazanych w Umowie zmian do umowy spółki SPV oraz uprawomocnienia się postanowienia o
zarejestrowaniu tych zmian przez Krajowy Rejestr Sądowy,
- spełnienie innych warunków technicznych związanych z realizacją umów leasingu lub umów o podobnym
charakterze.
W opinii Zarządu Emitenta, rozpoczęcie współpracy pomiędzy Stronami na podstawie Umowy umożliwi
zwiększenie pozycji konkurencyjnej Emitenta na rynku oraz pozwoli Stronom na uzyskanie zwrotu z
zainwestowanych środków na satysfakcjonującym poziomie.
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