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Treść raportu:

Zarząd Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie
§ 5 ust 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych informuje, że w dniu 21.08.2008r. powziął wiadomość o zarejestrowaniu przez
Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, dnia 13.08.2008r., zmiany wysokości kapitału zakładowego
w spółce zależnej Emitenta: GEORYT-CENTRUM PRODUKCYJNE Sp. z o.o. z siedzibą w Trzebini.
Kapitał zakładowy został podwyższony uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia
24.06.2008r., o kwotę 1.018.500,00 zł (jeden milion osiemnaście tysięcy pięćset złotych) i po zarejestrowaniu
zmiany wynosi 4.518.500,00 zł (cztery miliony pięćset osiemnaście tysięcy pięćset złotych) oraz dzieli się na 9.037
równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 500 zł każdy, dających tyle samo głosów na
Zgromadzeniu Wspólników. Podwyższenie kapitału zakładowego w GEORYT- CENTRUM PRODUKCYJNE Sp. z
o.o. nie wpłynęło na zmianę dotychczasowej struktury własnościowej Spółki. Wszystkie udziały w podwyższonym
kapitale zakładowym, w liczbie 2.037, stanowiące ponad 20% kapitału zakładowego GEORYT- CENTRUM
PRODUKCYJNE Sp. z o.o., zostały objęte przez jedynego wspólnika Spółki FAMUR S.A.- po cenie emisyjnej
wynoszącej 5.000 zł za każdy udział, za łączną cenę 10.185.000 zł (dziesięć milionów sto osiemdziesiąt pięć
tysięcy złotych) oraz pokryte w całości wkładem pieniężnym. Inwestycja w udziały spółki zależnej została
zrealizowana ze środków własnych Emitenta i ma charakter długoterminowy.
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