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Treść raportu:

Zarząd FAMUR S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 15 lutego 2021 roku podjął uchwałę o rozpoczęciu
likwidacji Oddziału Emitenta Systemy Ścianowe HYDRAULIKA w Zabrzu („Oddział”).

Trudna sytuacja ekonomiczna wśród krajowych producentów węgla wpływa na ograniczanie wydobycia przez
kopalnie i rewizję planów w zakresie inwestycji i remontów. Dodatkowo, we wrześniu 2020 roku strona rządowa
zawarła porozumienie z górniczymi organizacjami związkowymi w sprawie sukcesywnego zamykania kopalń
węgla energetycznego w Polsce. Powyższe czynniki stoją za trwałym zmniejszaniem się zapotrzebowania na nowe
urządzenia górnicze, w tym hydraulikę siłową.

Dążąc do dostosowania struktury organizacyjnej do aktualnej sytuacji rynkowej Zarząd FAMUR zdecydował o
optymalizacji mocy produkcyjnych w zakresie hydrauliki siłowej w ten sposób część procesów produkcyjnych
związanych z tym obszarem zostanie przekazana do Oddziału w Gorlicach, natomiast pozostała w Oddziale w
Zabrzu produkcja zostanie wygaszona.

Działania te pozwolą Grupie FAMUR dostosować swoje zasoby operacyjne do bieżącej i oczekiwanej sytuacji
rynkowej przy równoczesnym zachowaniu kompetencji produkcyjnych, techniczno-technologicznych oraz
know-how produktowego, umożliwiających produkcję hydrauliki siłowej stosownie do pozyskanych zamówień.

Ostateczne dane w zakresie wpływu likwidacji Oddziału na wyniki finansowe Grupy FAMUR zostaną podane w
okresowym sprawozdaniu finansowym.
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