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Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Emitent) informuje,
że w dniu 27 listopada 2012 roku pomiędzy Stradom S.A. z siedzibą w Częstochowie
(spółka zależna od Emitenta) a firmą Oerlikon Barmag Zweigniederlassung der
Oerlikon Textile GmbH & Co. KG z siedzibą w Chemnitz Niemcy (Oerlikon) została
zawarta umowa zakupu i dostawy linii do produkcji tasiemki polipropylenowej
(ekstruder).
Inwestycja w estruder jest niezbędna dla dalszego rozwoju Stradom w obszarze
tkanin technicznych. Dzięki nowej technologii Stradom rozszerzy swoją ofertę o
produkty o wysokich parametrach technicznych, a tym samym o asortymenty
wysokomarżowe. Zaoferowanie na rynku nowej jakości tkanin pozwoli Stradom
zaspokoić coraz wyższe wymagania dotychczasowych klientów jak również
zaoferować produkty w obszarach, w których do tej pory nie był obecny.
Wartość umowy wynosi 1.370.000 EURO i obejmuje dodatkowo koszty transportu,
montaż maszyny i rozruch, szkolenie pracowników oraz komplet części zamiennych.
Cena zostanie zapłacona w trzech ratach : I rata w wysokości 10% wartości umowy
w dniu zawarcia kontraktu, 80% wartości umowy po przygotowaniu ekstrudera do
wysyłki oraz 10% po uruchomieniu ekstrudera w Stradom. Dostawa maszyny ma
nastąpić w ciągu 5 miesięcy od daty wpłaty I raty ceny. W przypadku terminowej
dostawy uruchomienie linii planowane jest na czerwiec 2013 roku.
Inwestycja została sfinansowana leasingiem operacyjnym. W dniu dzisiejszym
Stradom otrzymał podpisaną z datą 20 listopada 2012 roku umowę leasingu
operacyjnego zawartą z firmą IKB Leasing Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
(Finansujący). Wartość netto przedmiotu leasingu wynosi 1.370.000 EURO, a z tytułu
zawarcia przedmiotowej umowy Finansującemu przysługuje od Stradom ratalne
wynagrodzenie w okresie 72 miesięcy, z ratą wstępną i końcową w wysokości po
10% wartości umowy.

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych.

