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Treść raportu:

Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd
Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na
dzień 30 czerwca 2011r. podjęło uchwałę o ogłoszeniu przerwy w obradach walnego zgromadzenia. Obrady
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostaną wznowione w dniu 21 lipca 2011r. o godzinie 12.00 w Katowicach
przy ul. Armii Krajowej 51 celem podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje,
że przerwa w obradach związana jest z zatwierdzeniem przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), w dniu 29
czerwca 2011 r., prospektów emisyjnych spółek Zamet Industry S.A. oraz POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.,
których akcje mają zostać wydane akcjonariuszom Famur S.A. w ramach planowanej wypłaty dywidendy oraz być
przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Uchwalona przerwa w obradach służy zagwarantowaniu prawidłowości przebiegu procedury wypłaty dywidendy.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prospekty emisyjne wymienionych spółek powinny być udostępnione do
publicznej wiadomości przez co najmniej 6 dni roboczych przed dniem podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy.
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