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Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. (dalej Spółka) informuje, że w dniu 12 maja 2016 r. otrzymał
postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VII Gospodarczy
– Rejestr Zastawów o wpisaniu w dniu 5 maja 2016 r. zmian w rejestrze zastawów, w zakresie zastawu
ustanowionego na rzecz BRE Bank Spółka Akcyjna pod numerem pozycji rejestru 2321115. Zmiany
wpisów dotyczą zmiany zastawnika, przedmiotu zastawu oraz szczegółów dotyczących zastawu.
Zmianie uległa nazwa Banku z dotychczasowej BRE Bank Spółka Akcyjna II O. Korporacyjny Warszawa
(ul. Marynarska 19A, 02-674 Warszawa) na mBank Spółka Akcyjna II O. Korporacyjny Warszawa (ul.
Cybernetyki 7A, 02-677 Warszawa).
Zgodnie z wprowadzonymi zmianami zastaw został ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia
13.500.000,00. Przedmiotem nowego zastawu są wanny cynkownicze oraz piec z wanną cynkowniczą
zlokalizowane w zakładach produkcyjnych położonych:
 we Wrocławiu, ul. Avicenny 16, 54-611 Wrocław;
 w Rawie Mazowieckiej, ul. Opoczyńska 16A, 96-200 Rawa Mazowiecka;
 w Obornikach, ul. Łukowska 7/9, 64-600 Oborniki;
 w Wieluniu, ul. Ciepłownicza 27, 98-300 Wieluń.
Łączna szacunkowa wartość w/w przedmiotu zastawu wg wartości ewidencyjnej na dzień 30.11.2015r.
wynosi 2.966.559,38 PLN, (słownie złotych: dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset
pięćdziesiąt dziewięć złotych i 38/100).
Zmiana zastawu na rzecz mBank Spółka Akcyjna wynika z aneksu nr 6 do umowy kredytowej o kredyt
w rachunku bieżącym z dnia 29 lipca 2011 roku z późniejszymi zmianami na kwotę 11.000.000,00 zł z
ostatecznym terminem spłaty 31 stycznia 2017 r., o którym Spółka informowała w raporcie nr 3/2016.
Pomiędzy Spółką, osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi, a podmiotem na rzecz którego
nastąpiło ustanowienie zastawu i osobami nim zarządzającymi nie zachodzą powiązania.

Podstawa prawna: § 5.1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim

