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Temat: Przedterminowy całkowity wykup obligacji serii C .
Data sporządzenia: 10.05.2017r. 11:56
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki FAM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 10
maja 2017 roku podjął Uchwałę nr 16/2017 (dalej „Uchwała”) w sprawie wcześniejszego całkowitego wykupu
obligacji na okaziciela serii C (dalej: „Obligacje”).
Obligacje na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10.000 PLN (słownie: dziesięd tysięcy złotych) każda, w
liczbie 1.000 (słownie: jednego tysiąca) sztuk zostały wyemitowane w oparciu o uchwałę Zarządu Spółki z dnia
8 grudnia 2015 roku.
W dniu 10 czerwca 2016 roku Emitent dokonał częściowej spłaty wartości nominalnej Obligacji w kwocie 7.500
zł (siedem tysięcy piędset złotych) na każdą obligację.
Zgodnie z treścią w/w Uchwały oraz pkt. 18.1 Warunków Emisji Obligacji serii C emitowanych przez Spółkę,
Emitent zawiadamia o wcześniejszym wykupie wyemitowanych Obligacji o wartości nominalnej 2.500 zł (dwa
tysiące piędset złotych) każda poprzez spłatę całej pozostałej wartości nominalnej wszystkich Obligacji,
realizowanej zgodnie z §117a ust. 16 SzZD KDPW.
Dzieo przedterminowego wykupu Obligacji serii C, poprzez spłatę wartości nominalnej, Emitent ustalił na 10
czerwca 2017 roku. Dzieo ustalenia prawa do świadczenia z Obligacji będących przedmiotem
przedterminowego wykupu przypada na dzieo 2 czerwca 2017 roku.
W dacie wcześniejszego wykupu Emitent dokona spłaty pozostałej wartości nominalnej Obligacji w kwocie
2.500 zł (dwa tysiące piędset złotych) na każdą obligację. Warunki Emisji Obligacji serii C emitowanych przez
Spółkę nie przewidują dodatkowej płatności z tytułu realizacji prawa wcześniejszego wykupu przez Emitenta.
Wykup Obligacji zostanie zrefinansowany środkami kredytowymi.
Podstawa prawna szczegółowa: §5 ust. 1 pkt. 6 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 paostwa niebędącego
paostwem członkowskim

