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Treść raportu:

Na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie Zarząd Famur S.A. informuje, Ŝe w dniu wczorajszym przyjął
strategię dalszego rozwoju grupy, która oparta jest na koncentracji Grupy Famur w obszarze produkcji maszyn i
urządzeń dla górnictwa podziemnego. Realizacja strategii w roku 2011 będzie prowadzona poprzez:
1. Zaproponowanie przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy niepienięŜnej w postaci akcji spółek
Polska Grupa Odlewnicza S.A. oraz Zamet Industry S.A. tj. spółek, które wraz ze swoimi podmiotami zaleŜnymi
prowadzą działalność w innych segmentach aniŜeli produkcja maszyn i urządzeń dla górnictwa podziemnego.
Spółka Polska Grupa Odlewnicza S.A. za III kwartały 2010 r. osiągnęła na poziomie skonsolidowanym przychody w
wysokości 124,9 mln, wynik operacyjny w wysokości 6,1 mln i wynik netto 3,6 mln. Spółka ZAMET Industry S.A. za
III kwartały 2010 r. osiągnęła na poziomie skonsolidowanym 51,1 mln przychodów, wynik operacyjny w wysokości
5,6 mln zł oraz wynik netto w wysokości 4,2 mln zł. Przed wypłatą dywidendy Zarząd Famur S.A. podejmie działania
w celu wprowadzenia akcji obu spółek na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Planowana wypłata
dywidendy powinna nastąpić w 3 kwartale 2011 roku i jej wartość przekroczy 250 mln złotych. W wyniku wypłaty
dywidendy na rynku będzie notowany Famur S.A. (produkujący wraz z podmiotami zaleŜnymi maszyny i urządzenia
dla górnictwa węgla podziemnego), Polska Grupa Odlewnicza S.A. (której spółki zaleŜne Odlewnia śeliwa Śrem
S.A. i Pioma Odlewnia S.A. produkują odlewy Ŝeliwne i staliwne) oraz Zamet Industry S.A. (która wraz ze spółką
zaleŜną Zamet Budowa Maszyn S.A. zajmują się produkcją maszyn i urządzeń dla górnictwa odkrywkowego,
hutnictwa stali i metali nieŜelaznych oraz wyposaŜenia do wydobycia ropy i gazu i urządzeń przeładunkowych).
2. Przeprowadzenie nowych akwizycji w celu rozszerzenia oferowanego asortymentu maszyn urządzeń i usług dla
górnictwa węgla podziemnego poprzez nabycie akcji REMAG S.A. i zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa
PEMUG S.A.
3. Rozwój nowoczesnych technologii w zakresie produkcji maszyn i urządzeń w szczególności poprzez
uruchomienie nowego zakładu produkcyjnego (FAMUR II). Szacowana wartość inwestycji w ten projekt zamknie
się kwotą ok. 140 mln zł.
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