FAM Grupa Kapitałowa S.A.
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39A
Raport nr 58/2010
Tytuł: Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości.
Data: 15:30, 19.10.2010r.
Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, w
dniu dzisiejszym powziął informację o wpisie w dniu 8 października 2010r. przez
Sąd Rejonowy w Chełmnie V Wydział Ksiąg Wieczystych, hipoteki umownej łącznej
kaucyjnej w wysokości 7.064,5 tys. PLN na rzecz Emitenta, jako zabezpieczenie
spłaty pożyczki wraz z odsetkami z tytułu umowy zawartej w dniu 12 sierpnia
2010r. pomiędzy Emitentem -Pożyczkodawcą a FAM-Technika Odlewnicza Sp. z o.o.
z siedzibą w Chełmnie - Pożyczkobiorcą (spółka zależna od Emitenta), o której
informowaliśmy w raportach bieżących nr 50/2010 i 57/2010.
Hipoteka umowna łączna kaucyjna została ustanowiona na:
 prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej
o powierzchni 70.464 m2 położonej w Chełmnie przy ul. Polnej 8 (powiat
chełmiński) składającej się z działek 207/38; 207/39; 207/40; 79/2; 80/1; 204/10;
207/10; 207/11; 207/13; 207/17; 207/18; 207/21; 207/25; 207/26; 207/30; 207/33;
209/2; 209/5 dla której Sąd Rejonowy w Chełmnie prowadzi księgę wieczystą
nr TO1C/00007329/5, której właścicielem jest Skarb Państwa, zaś
użytkownikiem wieczystym do 5 grudnia 2089 roku jest FAM - Technika
Odlewnicza Sp. z o.o.
 nieruchomości gruntowej o powierzchni 2966m2 położonej w Chełmnie przy
ul. Polnej (powiat chełmiński) składającej się z działki 207/5 dla której Sąd
Rejonowy w Chełmnie prowadzi księgę wieczystą nr TO1C/00000010/7, której
właścicielem jest FAM - Technika Odlewnicza Sp. z o.o.
Wartość ewidencyjna aktywów, na których ustanowiono hipotekę w księgach
rachunkowych FAM-Technika Odlewnicza Sp. z o.o. na dzień 30 września 2010r.
wynosi 9.678.773,47 PLN.
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.

