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Treść raportu:

Zarząd FAMUR S.A. (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, że na mocy uchwały Zarządu Emitenta oraz zgody Rady
Nadzorczej Spółki udzielonej na podstawie § 15 ust. 2 pkt 18 Statutu Emitenta w dniu 30 sierpnia 2021 r., Emitent
postanowił o wprowadzeniu zmian do Programu Emisji Obligacji ustalonego i uruchomionego przez Emitenta
uchwałą Zarządu nr 94/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. (dalej: „Program”).

O Programie Emitent informował raportami bieżącymi nr 53/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r., nr 54/2015 z dnia 22
grudnia 2015 r., nr 2/2016 z dnia 12 stycznia 2016 r., 86/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. oraz 72/2018 z dnia 21
grudnia 2018, 68/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. oraz 30/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.

Uwzględniając wprowadzone zmiany Zarząd Emitenta ustalił następujące, podstawowe parametry Programu:
1. podwyższono łączną wartość nominalną Obligacji emitowanych w ramach Programu do kwoty 1 mld zł z 500
mln zł, przy czym limit ten ma charakter odnawialny, tj. obejmuje on łączną wartość nominalną wyemitowanych i
niewykupionych Obligacji. Wyemitowanie Obligacji przez Emitenta zmniejsza dostępny limit o wartość nominalną
wyemitowanych Obligacji, a wykupienie Obligacji przez Emitenta zwiększa ten limit o wartość nominalną
wykupionych Obligacji,
2. wartość nominalna jednej Obligacji emitowanej w ramach Programu wyniesie 1 tys. zł,
3. Zarząd Emitenta zmienia czas trwania Programu i ustala go na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem ograniczeń
dotyczących łącznej wartości nominalnej Obligacji emitowanych w ramach Programu,
4. w ramach Programu Emisji Obligacji Spółka może wyemitować jedną lub więcej serii Obligacji,
5. Obligacje nie będą miały formy dokumentu i będą: (i) zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów
Wartościowych S.A. („KDPW”); lub (ii) wpisane do ewidencji prowadzonej przez agenta emisji zgodnie z polską
Ustawą o Obrocie Instrumentami Finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku (ze zmianami) ("Agent Emisji") a
następnie zarejestrowane przez Agenta Emisji w KDPW,
6. Obligacje będą obligacjami na okaziciela i będą emitowane jako zabezpieczone lub niezabezpieczone w
rozumieniu ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o Obligacjach (z późniejszymi zmianami),
7. warunki emisji każdej serii Obligacji mogą stanowić, że Obligacje będą wprowadzone do obrotu i notowane, w
Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
8. Obligacje mogą (ale nie muszą) być emitowane jako zielone obligacje (green bonds) zgodnie z rozum ieniem
tego terminu zawartym w wytycznych Green Bond Principles dotyczące procesu emisji zielonych obligacji
opublikowanych w czerwcu 2021 roku (wraz z późniejszymi zmianami) przez Międzynarodowe Stowarzyszenie
Rynku Kapitałowego ICMA (International Capital Market Association) lub każde inne wytyczne dotyczące emisji tzw.
zielonych obligacji, które będą traktowane jako standard wyznaczający zasady emisji takich obligacji. Decyzję w
tym zakresie podejmować będzie Zarząd Emitenta odrębnie w odniesieniu do każdej serii Obligacji.

Szczegółowe parametry każdej serii Obligacji zostaną ustalone odrębną uchwałą Zarządu Emitenta.
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