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Treść raportu:

Działając na podstawie §38 ust.1pkt.2 w zw. z §100ust.4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego
2009r. w sprawie informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
Zarząd Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. z siedzibą w Katowicach informuje, Ŝe w dniu 20.10.2009r. powziął
wiadomość o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 14.10.2009r., zmiany statutu Spółki uchwalonej na Nadzwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu z dnia 28.09.2009r. (treść nowego tekstu jednolitego statutu w załączeniu).
Uchwalona przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmiana dotyczyła § 6 statutu Spółki, w którym po
dotychczasowym ust. 3 dodano ustępy 4, 5, 6, 7, w następującym brzmieniu:
„4. Zarząd jest uprawniony do podwyŜszania kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyŜszą niŜ 1.203.750,00zł
(słownie: jeden milion dwieście trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych), poprzez emisję nowych akcji, o
łącznej wartości nominalnej nie większej niŜ 1.203.750,00zł (słownie: jeden milion dwieście trzy tysiące
siedemset pięćdziesiąt złotych), w drodze jednego lub kilku podwyŜszeń kapitału zakładowego w granicach
określonych powyŜej (kapitał docelowy).
5. W ramach upowaŜnienia do podwyŜszania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, Zarząd
jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek
handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niŜ okres, na który zostało udzielone
niniejsze upowaŜnienie.
6. Zarząd jest upowaŜniony do dokonywania podwyŜszenia kapitału zakładowego w okresie 3 lat od
zarejestrowania przez właściwy Sąd zmiany Statutu, upowaŜniającej Zarząd do podwyŜszania kapitału
zakładowego w ramach kapitału docelowego.
7. Wykonując upowaŜnienie, o którym mowa w ust. 4 i 5 Zarząd w ramach dokonywanych emisji decyduje
samodzielnie – z zastrzeŜeniem odmienności postanowień Kodeksu Spółek Handlowych – o wszystkich
sprawach związanych z podwyŜszeniem kapitału zakładowego, w szczególności Zarząd jest uprawniony do:
a) dokonania podwyŜszenia w granicach określonego wyŜej kapitału docelowego w ramach jednej bądź wielu
emisji i nadania tym emisjom oznaczenia kolejnych serii;
b) ustalenia ceny emisyjnej, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki;
c) pozbawienia akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach
kapitału docelowego, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki;
d) podjęcia decyzji o wydaniu akcji w ramach danej emisji w zamian za wkład pienięŜny, wkład niepienięŜny lub
za wkład pienięŜny i wkład niepienięŜny; wydanie akcji za wkład niepienięŜny moŜe nastąpić takŜe w trybie
określonym w art.447¹ ksh, ale w kaŜdym przypadku wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki;
e) podjęcia czynności w celu rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz wprowadzenia
i dopuszczenia do notowań i obrotu giełdowego na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych
S.A. w Warszawie akcji wyemitowanych przez spółkę w ramach kapitału docelowego.”
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