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Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego 20/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. oraz raportu bieżącego 46/2015 z dnia 30
października 2015 r. – dotyczących podjęcia decyzji o zamiarze podziału Emitenta i uzgodnieniu planu podziału
oraz przyjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. planu podziału Emitenta – Zarząd FAMUR
S.A. informuje, iż powziął w dniu 12 stycznia 2016 r. informację o dokonaniu wpisu podziału Emitenta przez sąd
rejestrowy (Podział Emitenta).
Podział Emitenta dokonał się na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 ksh, przez przeniesienie części majątku FAMUR S.A.
(Spółka Dzielona), w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55(1) kc, obejmującej
wyodrębnioną pod względem organizacyjnym, finansowym i funkcjonalnym część działalności Spółki Dzielonej do
istniejącej spółki – Spółki Przejmującej FAMUR PEMUG Sp. z o.o. (podział przez wydzielenie).
Wydzielona do Spółki Przejmującej część istniejącego przedsiębiorstwa obejmuje funkcjonujący dotychczas w
strukturze organizacyjnej Spółki Dzielonej niesamobilansujący się oddział działający pod nazwą: FAMUR Spółka
Akcyjna Infrastruktura Kopalni oddział w Katowicach, którego przedmiotem działalności jest wykonywanie usług
dla zakładów przeróbki węgla oraz prowadzenie działalności projektowej, budowlanej i konstrukcyjnej w zakresie
budowy wież szybowych.
W Spółce Dzielonej nie nastąpiło obniżenie kapitału zakładowego. Wydzielenie nastąpiło z pochodzących z zysków
kapitałów własnych Spółki Dzielonej, innych niż kapitał zakładowy, bez obniżania kapitału zakładowego Spółki
Dzielonej.
Wydzielenie nastąpiło w dniu 12 stycznia 2016 r., tj. w dniu wpisu do rejestru przedsiębiorców podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (Dzień Wydzielenia), który wynosi obecnie 8.495.000,00 zł. Uchwała w
sprawie podziału została wpisana do rejestru Spółki Przejmującej w dniu 12 stycznia 2016 r.
W procesie Podziału Emitenta nie zmieniła się forma prawna Spółki Dzielonej ani Spółki Przejmującej:
1. Spółka Dzielona: FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice; KRS 48716;
kapitał zakładowy 4.815.000,00 zł w pełni opłacony – przedmiotem działalności spółki jest produkcja maszyn i
urządzeń stosowanych w górnictwie;
2. Spółka Przejmująca: FAMUR PEMUG Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. T. Boya Żeleńskiego 105,
40-750 Katowice; KRS 145823; kapitał zakładowy 8.495.000,00 zł – spółka prowadzi działalność usługową
związaną z kompleksową realizacją zakładów przeróbki kopalin oraz budową i wyposażeniem górniczych
wyciągów szybowych.

FAMUR Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emi tenta)
FAMUR S.A.

Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta)
40-698

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

Katowic e

(kod pocztowy)

(miejscowość )

Armi i Krajowej

51
(ulic a)

+48 32 359 63 00

(numer)
+48 32 359 66 77

(tel efon)
sekretariat@famur.com.pl

(fax)
www.famur.c om

(e-mail)
634-012-62-46

(www)
270641528

(NIP)

(REGON)

Komisja Nadzoru Finansowego

1

FAMUR S.A.

RB 1 2016

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

2016-01-12

Mi rosław Bendzera

Prezes Zarządu

2016-01-12

Beata Zawi szowska

Wi ceprezes Zarządu

Podpis

Komisja Nadzoru Finansowego

2

