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Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą w Warszawie (FAM GK) informuje,
że w dniu dzisiejszym powziął informację o wpisie w dniu 17 marca 2010r. przez Sąd
Rejonowy w Obornikach IV Wydział Ksiąg Wieczystych, hipoteki umownej łącznej
kaucyjnej w wysokości 5.500.000 PLN na rzecz Banku Millennium S.A. z siedzibą w
Warszawie, na nieruchomości gruntowej wraz z budynkami tam znajdującymi się,
położonej w Obornikach ul. Łukowska, stanowiącej własność FAM Cynkowanie
Ogniowe S.A. z siedzibą we Wrocławiu – spółka zależna od FAM GK - opisanej w
księdze wieczystej nr PO10/00030643/1 prowadzonej przez Sąd Wieczystoksięgowy
w Obornikach.
Hipoteka umowna łączna kaucyjna została ustanowiona jako zabezpieczenie kredytu
w rachunku bieżącym udzielonego Stradom S.A. z siedzibą w Częstochowie – spółka
zależna od FAM GK - umową z dnia 7 grudnia 2006r. wraz z późniejszymi aneksami
o wartości 5.000.000 PLN (zadłużenie Stradom z umowy kredytowej na dzień
dzisiejszy wynosi 2.150.000 PLN) i współobciąża nieruchomości położone w
Słupsku, będące własnością FAM-Technika Odlewnicza Sp. z o.o. z siedzibą w
Chełmnie (spółka zależna od FAM GK), dla których Sąd Wieczystoksięgowy w
Słupsku prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00042326/6.
Wartość ewidencyjna aktywów, na których ustanowiono hipotekę w księgach
rachunkowych FAM Cynkowanie Ogniowe S.A. na dzień 31 marca 2010r. wynosi
4.140.393,39 PLN.
Nie istnieją powiązania pomiędzy FAM GK i osobami zarządzającymi lub
nadzorującymi FAM GK, a podmiotem na rzecz którego ustanowiono zastaw i
osobami nim zarządzającymi.
Kryterium uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości jest przekroczenie
wyrażonej w złotych kwoty 1.000.000 euro, przeliczonej wg kursu średniego
ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu powstania obowiązku
informacyjnego.

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.

