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Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej zwana „Spółką”) informuje, że warunki od których
uzależniono wypłatę kredytu udzielonego na podstawie umowy kredytowej (dalej „Umowa”) zawartej w dniu 16
kwietnia 2015 r. pomiędzy Spółką a mBank S. A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanym „Bankiem”) na podstawie,
której Bank zobowiązał się udzielić Spółce kredytu inwestycyjnego w wysokości 10.770.000 PLN (dalej „Kredyt”), o
których to warunkach Spółka informowała w raporcie bieżącym 31/2015, zostały w dniu 21 kwietnia 2015 roku
spełnione.
Warunkami tymi były:
 wystawienie przez Spółkę weksla in blanco zaopatrzonego w deklarację wekslową;
 dostarczenia do Banku potwierdzenia złożenia wniosku o wpis hipoteki umownej do kwoty 16.155.000 PLN na
będącej własnością Spółki zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rawa
Mazowiecka, przy ulicy Opoczyńskiej numer 16a;
 przedstawienie niezbędnych uchwał Rady Nadzorczej Spółki dotyczących wyrażenia zgody na ustanowienie
zabezpieczenia spłaty Kredytu;
 dostarczenie zaświadczenia ING Bank Śląski S.A. (dalej ING) potwierdzającego aktualną wysokość zadłużenia
Spółki z tytułu kredytu inwestycyjnego nr 884/2013/00000220/00 z dnia 21.06.2013 r.;
 dostarczenie zaświadczenia SPV Fiber 2 Sp. z o.o. (dalej SPV) potwierdzającego aktualną wysokość zadłużenia
Spółki z tytułu wynagrodzenia za przejęcie zadłużenia Spółki wobec Stradom S.A. z siedzibą w Częstochowie
(dalej Stradom).
Bank dokonał wypłaty dwóch transz kredytu w dniu 21 kwietnia 2015 r.
Transza nr 1 - w kwocie 7.782.534,94 ( słowie: siedem milionów siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset
trzydzieści cztery 94/100) PLN przeznaczona na spłatę zadłużenia wobec SPV z tytułu wynagrodzenia za przejecie
zadłużenia Spółki wobec Stradom na mocy umowy z dnia 10 czerwca 2014 roku. W związku z powyższym zobowiązanie
wobec SPV z wyżej wymienionego tytułu zostało w całości spłacone.
Transza nr 2 – w kwocie 2.984.101,78 ( słowie: dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sto jeden 78/100)
PLN przeznaczona na spłatę zadłużenia wobec ING z tytułu kredytu inwestycyjnego nr 884/2013/00000222/00 z dnia
21 czerwca 2013 roku. Wobec powyższego zobowiązanie wobec ING z tytułu kredytu inwestycyjnego zostało w całości
spłacone.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 4 w związku z § 10 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

