KOMUNIKAT DOTYCZĄCY DWÓCH POMYŁEK PISARSKICH W
PROSPEKCIE EMISYJNYM
Zarząd
FAMUR
S.A.
informuje,
iż
w
treści
Prospektu
Emisyjnego
Akcji
Serii
B
FAMUR
S.A.,
zatwierdzonego przez KPWiG w dniu 21 czerwca 2006r., zostały zauważone dwa błędy pisarskie. Charakter oraz znaczenie
zauważonych nieścisłości - w opinii Zarządu Spółki - nie wpływają w żaden sposób na ocenę sytuacji FAMUR S.A. i jego
Grupy Kapitałowej, ocenę perspektyw rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej oraz papierów wartościowych FAMUR S.A. Obie
pomyłki są możliwe do łatwego zweryfikowania w oparciu o stosowne fragmenty prospektu emisyjnego, dotyczące obu
omawianych zagadnień. Poniżej prezentujemy wyjaśnienia dotyczące wspomnianych kwestii..

1. W Rozdziale III, w ostatnim akapicie w pkt 8.1.2. (str. 79) błędnie została podana przewidywana wartość inwestycji w 2006r.
w FAZOS S.A., spółce zależnej od FAMUR S.A. Zamiast kwoty 650 tys. zł, powinno być 850 tys. zł. Poprawna wartość
inwestycji została przedstawiona w Rozdziale III, w pkt 5.2.3. (str. 33) razem z podziałem wartościowym poszczególnych zadań
inwestycyjnych. Wysokość omyłki (200 tys. zł) posiada znikome znaczenie z punktu widzenia skali realizowanych inwestycji w
ramach Grupy Kapitałowej Emitenta.
2. W Rozdziale III, pkt. 12.1. (str. 108) w opisie tendencji w I kwartale 2006r. w zakresie dotyczącym omawiania zmian
zobowiązań długoterminowych Grupy Kapitałowej, całkowite zobowiązania długoterminowe na 31.12.2005r. omyłkowo
odniesiono do zobowiązań na 31.03.2006 rok obliczonych z wyłączeniem rezerw. W efekcie takiego porównania zamieszczono
błędny komentarz, mówiący o spadku zobowiązań długoterminowych podczas gdy w istocie zobowiązania te wzrosły.
Poprawna wartość zobowiązań długoterminowych na koniec I kwartału 2006 roku, zawarta jest w sprawozdaniach finansowych
spółki zamieszczonych w prospekcie emisyjnym, które zawierają pełne i kompletne dane na temat sytuacji finansowej FAMUR
S.A. i Grupy Kapitałowej na dzień 31.03.2006 roku. Ponadto prawidłowe dane dotyczące stanu zobowiązań długoterminowych
na 31.03.2006 roku są między innymi wskazane na stronach 7, 25, 96 prospektu emisyjnego.
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