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RAPORT BIEŻĄCY NR 43/2015 

 

Temat:  Podpisanie znaczącej umowy przez podmiot zależny od Emitenta. 

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2015 przekazanego do publicznej wiadomości 
w dniu 22 października 2015 roku, Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą 
w Ostrowi Mazowieckiej (dalej: Emitent, Spółka) zawiadamia, iż w dniu 16 listopada 2015 r. 
powziął informację, że podmiot zależny od Emitenta – Tanne Sp. z o. o. z siedzibą 
w Suwałkach, podpisała w dniu 16 listopada 2015 roku z Ministrem Gospodarki umowę, 
na podstawie której Minister Gospodarki udzieli Tanne Sp. z o.o. w latach 2017-2020 
wsparcia w formie dotacji celowej z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy oraz 
dofinansowania kosztów realizacji Inwestycji w maksymalnej kwocie 57.098.960 zł (słownie: 
pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt 
złotych). 

Pomoc  finansowa przyznana została w związku z realizacją Inwestycji polegającej 
na utworzeniu w latach 2016-2019 zakładu produkcji płyt drewnopochodnych i mebli 
w Suwałkach. Zakończenie Inwestycji, tj. poniesienie określonych w umowie kosztów 
kwalifikowanych w wysokości 589.600.000 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt dziewięć 
milionów sześćset tysięcy złotych) i utworzenie 910 (słownie: dziewięćset dziesięć)  nowych 
miejsc pracy, powinno nastąpić do 31 grudnia 2019 roku. Tanne Sp. z o.o będzie 
zobowiązana do prowadzenia działalności gospodarczej objętej wsparciem, a także 
utrzymania ww. poziomu zatrudnienia przez okres co najmniej 5 lat, licząc od dnia 
zakończania realizacji Inwestycji. 

W przypadku niespełnienia ww. warunków Tanne Sp. z o. o. zobowiązana będzie do zwrotu 
otrzymanej dotacji, na zasadach określonych w umowie. 

Umowa została zawarta do dnia 31 grudnia 2025 roku. 

Ww. umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie 
stosowanych dla tego typu umów oraz postanowień dotyczących kar umownych.  

Kryterium uznania umowy za znaczącą stanowi przekroczenie przez przedmiot umowy 
wartości 10% kapitałów własnych. 

 

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach 
publicznych 


