FAM Grupa Kapitałowa S.A.
54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16
Raport nr 83/2012
Tytuł: Zawarcie ugody.
Data: 21:34, 23.07.2012r.

Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. (Emitent) w nawiązaniu do raportów bieżących nr
5/2012, 9/2012 oraz 14/2012 informuje, iż w dniu 23 lipca 2012r. pomiędzy Emitentem,
Stradom Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie (spółka zależna od Emitenta),
„Toys Market” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Toys
Market) oraz Panem Mirosławem Kalickim została podpisana ugoda celem ostatecznego
i ugodowego załatwienia wszelkich zaistniałych lub mogących zaistnieć pomiędzy
stronami kwestii spornych powstałych lub mogących powstać na gruncie Umowy
przelewu wierzytelności z dnia 16 października 2008 roku oraz ugody z dnia 25
września 2009 roku, w tym w szczególności roszczeń objętych postępowaniem
pojednawczym prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Częstochowie (na skutek
wniosku Toys Market o zawezwanie Stradom S.A do próby ugodowej) oraz celem
potwierdzenia, iż Toys Market i Pan Mirosław Kalicki oraz żaden podmiot, w którym
Pan Mirosław Kalicki bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu lub
kontroli (Podmiot 1), oraz żaden podmiot, w którym Pan Mirosław Kalicki posiada
bezpośrednio lub poprzez inne podmioty udziały lub akcje w ilości większej niż 10 %
kapitału zakładowego (Podmiot 2), oraz żaden podmiot, w którym Podmiot 1 i Podmiot
2 posiadają jakiekolwiek udziały lub akcje, w ilości większej niż 10 % kapitału
zakładowego, nie mają względem Stradom S.A. lub Emitenta jakichkolwiek innych
roszczeń.
Zgodnie z ugodą Stradom S.A. w celu ostatecznego i ugodowego załatwienia wszelkich
zaistniałych pomiędzy Stradom i Toys Market kwestii spornych, zobowiązał się zapłacić
na rzecz Toys Market kwotę 850.000 (słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych, w
terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Ugody, a Toys Market oświadczył, iż zapłata
całości tej kwoty wyczerpuje wszelkie roszczenia Toys Market wobec Stradom S.A., a w
szczególności wszelkie roszczenia wynikające z Umowy przelewu wierzytelności z dnia
16 października 2008 roku i ugody z dnia 25 września 2009 roku, w tym w
szczególności roszczenia objęte postępowaniem pojednawczym prowadzonym przed
Sądem Rejonowym w Częstochowie (na skutek wniosku Toys Market o zawezwanie
Stradom S.A do próby ugodowej).
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