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Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. (Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr
80/2012 informuje, że w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji zniszczeń po
pożarze zakładu usług cynkowniczych w Obornikach wstępnie oszacowano straty w
wartości księgowej netto środków trwałych w wysokości 932 tys. zł, a materiałów i
surowców w wysokości 33 tys. zł.
Spółka posiada ubezpieczenie majątku od wszelkich ryzyk, wstępnie oszacowana
wartość roszczenia dotycząca wartości środków trwałych wyniosła 3.284 tys. zł (jest
to wartość początkowa brutto środków trwałych), wartość ta nie przekracza sumy
ubezpieczeniowej. Ubezpieczone są również koszty likwidacji szkody. Spółka
posiada również ubezpieczenie utraty zysku brutto wskutek szkody na mieniu do
wartości 9.600 tys. zł. Z tego tytułu Spółka złożyła również roszczenie do
ubezpieczyciela.
Ostateczna wartość roszczenia z tytułu utraty majątku oraz z tytułu utraty zysku
będzie znana i rozliczona po całkowitej odbudowie budynku i linii wytrawialni.
W wyniku pożaru zniszczeniu uległa konstrukcja hali obejmująca wytrawialnię,
część piecowni, wentylatorownię i absorberownię. Zniszczeniu uległy środki trwałe
wykorzystywane w procesie produkcji rozlokowane w hali - wanny trawialnicze,
instalacje wewnętrzne, w tym system transportu wewnętrznego oraz wentylacji.
Od dnia pożaru cała produkcja zakładu została wstrzymana. Spółka obecnie
prowadzi działania usuwania skutków pożaru. Rozpoczęto prace mające na celu jak
najszybsze, ponowne uruchomienie produkcji, na dzień dzisiejszy niemożliwe jest
dokładne określenie czasu trwania odbudowy, przy czym plan odbudowy
przewiduje uruchomienie produkcji w okresie do sześciu miesięcy.
Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. jest zdeterminowany i przekonany, że jeszcze w
tym roku produkcja zostanie ponownie uruchomiona. Na czas zamknięcia cynkowni

w Obornikach klienci obsługiwani są w pozostałych zakładach. Cześć z
pracowników cynkowni w Obornikach pracuje przy odbudowie i przygotowaniu
zakładu do uruchomienia. Część pracowników została przeniesiona do pozostałych
zakładów w ramach ich potrzeb produkcyjnych.
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