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Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd Fabryki Maszyn „FAMUR”
S.A. z siedzibą w Katowicach, informuje o zaistnieniu dwóch zdarzeń, istotnych z punktu widzenia działalności
Emitenta oraz interesu jego inwestorów.
Pierwsze zdarzenie dotyczy zawarcia w dniu 30 listopada 2010 r., z podmiotem powiązanym z Emitentem, tj.
Przedsiębiorstwem MontaŜu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „PEMUG” S.A. z siedzibą w Katowicach,
umowy przedwstępnej sprzedaŜy zorganizowanej części przedsiębiorstwa PEMUG S.A.
Zgodnie z wymienioną umową Strony zobowiązały się do zawarcia, w terminie do 15 stycznia 2011 r., ostatecznej
umowy sprzedaŜy zorganizowanej części przedsiębiorstwa PEMUG S.A. związanej z dotychczasową działalnością
operacyjną spółki, w szczególności w zakresie działalności projektowej, budowlano-montaŜowej i konstrukcyjnej.
Wraz ze składnikami majątkowymi do FAMUR S.A. przejdą pracownicy związani z przejmowaną działalnością.
Planowana cena sprzedaŜy, na dzień zawarcia umowy przedwstępnej, wynosi 7.600.000,00 zł. Jej ostateczna
wysokość zostanie skorygowana stosownie do ewentualnej zmiany stanu i wartości składników majątku
wchodzących w zakres zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w oparciu o wartości ustalone na dzień zawarcia
umowy przyrzeczonej.
Drugą z okoliczności objętych raportem stanowi list intencyjny podpisany w dniu 30 listopada 2010 r. z jednostką
dominującą wobec Emitenta, tj. TDJ S.A. z siedzibą w Katowicach, mające za przedmiot akcje spółki REMAG S.A. z
siedzibą w Katowicach. Zgodnie z treścią listu Strony planują zawrzeć, na przestrzeni I kwartału 2011 r., umowę
zbycia na rzecz FAMUR S.A. wszystkich akcji, jakie TDJ S.A. nabędzie od Skarbu Państwa RP na mocy umowy
zawartej w dniu 10 listopada 2010 r. Cena nabycia akcji przez FAMUR S.A. odpowiadać będzie cenie, jaką zapłaci
za te akcje TDJ S.A. Ponadto FAMUR S.A. poniesie koszty obsługi przedmiotowej transakcji w tym koszty jej
finansowania. W związku z nabyciem akcji REMAG S.A. strony planują, Ŝe Emitent przejmie wszystkie
zobowiązania wynikające dla TDJ S.A. z zawartej ze Skarbem Państwa RP umowy oraz jej załączników.
Przejęcie przez FAMUR S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa PEMUG S.A., jak równieŜ nabycie akcji
REMAG S.A. stanowią elementy realizacji strategii rozwoju Grupy Famur, która została zaprezentowana w raporcie
bieŜącym Emitenta nr 29/2010 z dnia 30 listopada 2010 r.
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