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Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej Spółka, Emitent), w nawiązaniu do
raportu bieżącego nr 31/2015, stosownie do treści § 5 ust. 1 pkt 1 w związku z § 7 Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim (dalej Rozporządzenie) informuje, iż w dniu 23 czerwca 2015 r. Spółka otrzymała
zawiadomienie Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych o dokonaniu
wpisu z dniem 19 czerwca 2015 r. hipoteki umownej do kwoty 16.155.000 PLN (dalej Hipoteka) na
będącej własnością Spółki zabudowanej nieruchomości gruntowej, dla której Sąd Rejonowy w Rawie
Mazowieckiej, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr LD1R/00037792/4 (dalej
Nieruchomość).
Hipoteka została ustanowiona na rzecz mBank S. A. z siedzibą w Warszawie (dalej Bank) jako
zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego w wysokości 10.770.000 PLN (dalej Kredyt) udzielonego na
mocy umowy kredytowej z dnia 16 kwietnia 2015 r. (dalej Umowa) na nieruchomości gruntowej
będącej własnością Emitenta o powierzchni 2,1090 ha położonej w Rawie Mazowieckiej przy ulicy
Opoczyńskiej 16A, składającej się z działki ewidencyjnej nr 3/24, z obrębu 5. Wartość ewidencyjna
Nieruchomości, na której Spółka ustanowiła zabezpieczenie hipoteczne wynosi 14.729.267 PLN.
Hipoteka zabezpiecza Kredyt wraz z odsetkami, prowizją i wszelkimi należnościami ubocznymi.
Spółka, osoby zarządzające lub nadzorujące Spółkę oraz Bank (lub osoby nim zarządzające) nie są
podmiotami powiązanymi w rozumieniu Rozporządzenia.
Kryterium uznania Nieruchomości za aktywa znacznej wartości stanowi wartość Nieruchomości która
przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim .

