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Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy
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Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informacje bieżące i okresowe

Treść  raportu:

Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej informuje, że dniu 8 maja 2008 roku 
podpisał z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Regionalny 
Oddział Korporacyjny w Białymstoku aneks do umowy kredytu w rachunku bieżącym z dnia 14 lutego 2000 r.. Na 
mocy niniejszego aneksu została podwyższona kwota kredytu odnawialnego do 45.000.000,00 złotych (s łownie: 
czterdziestu pięciu milionów złotych) bądź równowartości tej kwoty w EUR i wydłużony okres kredytowania do dnia 
6 maja 2011 roku.
Zabezpieczeniem kredytu jest w szczególności hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 45.000.000 złotych na prawach 
użytkowania wieczystego zabudowanych nieruchomości Emitenta oraz zlokalizowanych na tych nieruchomościach 
budynkach stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności położonych w Hajnówce przy ul. 3-go Maja 51 i w
Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Białej nr 1. Spłata kredytu zabezpieczona jest ponadto zastawem rejestrowym na 
liniach produkcyjnych Emitenta oraz zastawem rejestrowym na zapasach rzeczy oznaczonych co do gatunku.
Warunki finansowe zawartego aneksu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu 
umów. 
Nie zawarto w aneksie i umowie postanowień dotyczących kar umownych.
Kwota kredytu przekracza wartość 10% kapitałów własnych Emitenta, co stanowi kryterium uznania aneksu za 
znaczącą umowę.
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