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Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że
w dniu dzisiejszym powziął informację o wpisie w dniu 24 listopada 2011r. przez
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg
Wieczystych hipoteki umownej łącznej w wysokości 10.350.000 PLN oraz hipoteki
umownej łącznej w wysokości 4.582.500 PLN na rzecz BRE Bank S.A. z siedzibą w
Warszawie, na nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym
Emitenta położonej we Wrocławiu, przy ulicy Avicenny 16 oraz na nieruchomości
budynkowej będącej własnością Emitenta, posadowionej na tym gruncie, dla których
to nieruchomości gruntowej i budynkowej Sąd Rejonowy w dla Wrocławia-Krzyków
we Wrocławiu prowadzi księgę wieczystą KW Nr WR1K/00094413/3.
Hipoteki umowne łączne zostały ustanowione dla zabezpieczenia kredytu
obrotowego i kredytu w rachunku bieżącym udzielonego Emitentowi umową
kredytową o kredyt obrotowy oraz aneksem do umowy kredytowej o kredyt w
rachunku bieżącym z dnia 2 listopada 2011r., o których informowaliśmy w raporcie
bieżącym nr 59/2011 i współobciążają nieruchomość gruntową będącą w
użytkowaniu wieczystym Emitenta położoną w Obornikach Wielkopolskich, gmina
Oborniki, przy ulicy Łukowskiej oraz nieruchomość budynkową będącą własnością
Emitenta, posadowioną na tym gruncie, dla których to nieruchomości Sąd Rejonowy
w Obornikach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr
PO1O/00030643/1 oraz niezabudowaną nieruchomość gruntową będącą własnością
Emitenta położoną w Obornikach Wielkopolskich, gmina Oborniki, przy ulicy
Kowanowskiej, dla której Sąd Rejonowy w Obornikach, IV Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr PO1O/00015922/0.
Wartość ewidencyjna aktywów na których ustanowiono hipoteki umowne łączne, w
księgach rachunkowych Emitenta na dzień 30 listopada 2011r. wynosi 13.035.576,24
PLN.

Nie istnieją powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub
nadzorującymi Emitenta, a podmiotem na rzecz którego ustanowiono hipotekę 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.

