FAMUR S.A.

RB 6 2017
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bie żący nr

6

/

2017

2017-02-16

Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
FAMUR S.A.
Temat

Wstępna oferta nabycia 100% udziałów Fugo Zamet sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd Emitenta (dalej „FAMUR”) informuje, że w dniu 15.02.2017 r. jego spółka zależna FAMUR FAMAK S.A. (dalej
„FAMAK”) złożyła wstępną ofertę nabycia 100% udziałów spółki Fugo Zamet sp. z o.o. (dalej „Fugo”). W ofercie
FAMAK wskazał m.in. że z uwagi na dobrą ocenę perspektyw rynku, na którym działa, i tym samym konieczność
poszukiwania dodatkowych mocy produkcyjnych, spółka jest zainteresowana przejęciem zakładu Fugo w Koninie,
który dysponuje odpowiednim parkiem maszynowym, a także kompetencjami wpisującymi się w profil produkcji
FAMAK (tj. m.in. w obrębie produkcji maszyn przeładunkowych oraz maszyn i urządzeń znajdujących zastosowanie
w sektorze górnictwa odkrywkowego). W przesłanej ofercie, FAMAK wskazał jednocześnie, że jest zainteresowany
zachowaniem mocy produkcyjnych i dalszym rozwojem konińskiego zakładu, po jego dostosowaniu do wymogów
realizowanej produkcji. We wstępnej ofercie FAMAK oszacował wartość 100% udziałów Fugo na kwotę w
przedziale 12-15 mln zł
Równocześnie Zarząd FAMUR informuje, że Grupa FAMAK podjęła działania mające na celu nabycie od syndyka
zorganizowanej części przedsiębiorstwa Famago sp. z.o.o. w upadłości (dalej „Famago”). W obszarze
działalności Famago znajduje się produkcja pełnej gamy urządzeń wchodzących w skład kompletnego parku
maszynowego na potrzeby nowoczesnego górnictwa odkrywkowego oraz przemysłu przeładunkowego. Spółka
zapewnia również elementy niezbędne do ich eksploatacji.
W przypadku sukcesu przyjętej strategii inwestycyjnej FAMAK skonsolidowałaby wiedzę i doświadczenie dotyczące
produkcji maszyn przeładunkowych oraz dla górnictwa odkrywkowego wraz z odpowiednim zapleczem
produkcyjnym i wykwalifikowaną kadrą. W wyniku przeprowadzenia obydwu transakcji potencjał produkcyjny
FAMAK powinien się zwiększyć o około 9 tys. t/rok.
O dalszym przebiegu procesu Zarząd FAMUR będzie informował w kolejnych raportach.
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