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Treść raportu:

Zarząd Famur S.A. informuje, iŜ jego spółka zaleŜna PIOMA INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim
w dniu 30.03.2010r. zawarła umowę nabycia od Invest 6 S.K.A. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka
komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach (zwaną dalej Zbywcą), 28.443.000, nie dopuszczonych do
publicznego obrotu, akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł kaŜda, tj. o łącznej wartości
nominalnej 28.443.000,00 zł, reprezentujących 100% kapitału zakładowego Spółki pod firmą ZAMET-BUDOWA
MASZYN Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Zagórskiej 83, wpisanej do Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 289560.
Wartość umowy wynosi 85.000.000,00 złotych - kwota ta przekracza 10% kapitałów własnych FAMUR S.A. według
stanu na dzień 31 grudnia 2009r., tj. stanu wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu kwartalnego. Tym
samym łączna wartość transakcji spełnia kryterium uznania jej za znaczącą umowę.
Cena nabycia będzie płatna w następujących terminach:
1) 50.000.000 zł nie później niŜ następnego dnia roboczego po dniu podpisania umowy.
2) 25.000.000 zł nie później niŜ w dniu 9 kwietnia 2010 roku.
3) 10.000.000 zł nie później niŜ w dniu 30 kwietnia 2010 roku.
Przeniesienie własności akcji nastąpi w następnym dniu roboczym po dokonaniu przez PIOMA INDUSTRY S.A.
ostatniej płatności, zgodnie z harmonogramem.
Przyłączenie ZAMET S.A. do PIOMA INDUSTRY S.A. zapewni osiągnięcie licznych efektów synergii. Pozyskanie
zaawansowanego technologicznie parku maszynowego zapewni znaczące rozszerzenie moŜliwości w zakresie
obróbki mechanicznej i cieplnej maszyn wielkogabarytowych. Pozwoli to na poprawę jakości wykonania
produkowanych urządzeń oraz skróci czas realizacji kontraktów. Połączone moce ZAMET S.A. i PIOMA INDUSTRY
S.A. umoŜliwią dostęp do nowych kontrahentów i wejście na nowe rynki zbytu.
ZAMET S.A. jest spółką o dobrej kondycji finansowej i perspektywach rozwoju. Firma intensywnie działa na
rynkach zagranicznych – poziom eksportu przekracza obecnie 74%, co oznacza niemal dwukrotny wzrost
względem 2007 roku, kiedy wynosił on 42% przychodów ze sprzedaŜy ogółem. Spółka wypracowała za pierwsze 3
kwartały 2009r. 10.991 tys. zł zysku netto przy 73 540 tys. zł przychodów, a poziom kapitałów własnych osiągnął
poziom 58.079 tys. zł wg. audytowanego sprawozdania finansowego sporządzonego w oparciu o MSR/MSSF na
dzień 30 września 2009r.
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