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Treść raportu:

Zarząd Spółki FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Armii Krajowej 51, wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w
Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000048716 (dalej:
Spółka Przejmująca lub FAMUR S.A.), po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze powzięcia uchwały o
połączeniu się ze spółką ELGÓR+ZAMET Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. 1-Maja 35,
zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym (Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego) pod numerem KRS 0000205901 (dalej: Spółka Przejmowana lub ELGÓR+ZAMET Sp. z o.o.)
na warunkach określonych w Planie Połączenia udostępnionym na podstawie art. 500 §2¹ Kodeksu spółek
handlowych bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.famur.com.
Połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie
całego majątku Spółki Przejmowanej, tj. ELGÓR + ZAMET Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich - na Spółkę
Przejmującą, tj. FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach. W związku z połączeniem kapitał zakładowy Spółki
Przejmującej zostanie podwyższony o kwotę 49.700,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset
złotych), tj. z kwoty 4.815.000,00 zł (słownie: cztery miliony osiemset piętnaście tysięcy złotych) do kwoty
4.864.700,00 zł (słownie: cztery miliony osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset złotych), w drodze emisji
4.970.000 (słownie: czterech milionów dziewięciuset siedemdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C
o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda, tj. akcji o łącznej wartości nominalnej 49.700,00 zł
(słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset złotych) („Akcje z Połączenia”). Wszystkie Akcje z Połączenia
zostaną objęte przez wszystkich wspólników Spółki Przejmowanej, z wyłączeniem FAMUR S.A. Jako Spółka
Przejmująca, zgodnie z art. 514 § 1 kodeksu spółek handlowych, FAMUR S.A. nie może objąć akcji własnych za
udziały, które posiada w Spółce Przejmowanej.
Akcjonariusze Spółki Przejmującej w terminie od dnia publikacji pierwszego zawiadomienia o planowanym
połączeniu - mogą zapoznawać się w siedzibie Spółki Przejmującej w Katowicach, ul. Armii Krajowej 51, 40-698
Katowice, z dokumentami o których mowa w art. 505 §1 w zw. z art. 504 Kodeksu spółek handlowych, do dnia
podjęcia uchwały o połączeniu.
W związku z zamiarem połączenia Zarząd FAMUR S.A., w ramach zawiadomienia pierwszego, zwołał na dzień 20
maja 2016 r., na godzinę 12:00 w Katowicach (40-698) przy ul. Armii Krajowej 51 (w siedzibie FAMUR S.A.)
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (raport bieżący nr 18/2016 z dnia 18.04.2016 r.).
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