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Treść raportu:

Zarząd FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra
Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
informuje, że w dniu 26 czerwca 2013r. doręczono do Spółki podpisaną przez drugą stronę (tj. REMAG S.A.)
umowę objęcia akcji w trybie subskrypcji prywatnej, z dnia 25 czerwca 2013r., na mocy której FAMUR S.A.
obejmuje w kapitale zakładowym spółki REMAG S.A. z siedzibą w Katowicach 12.000.000 akcji zwykłych na
okaziciela serii B o wartości nominalnej po 10,00 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 120.000.000,00 zł, o
numerach od 00000000001 do 00012000000, przy czym FAMUR S.A. zobowiązał się do pokrycia akcji serii B w
jednej czwartej tj. w kwocie 30.000.000,00 zł wkładem pieniężnym, przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału
zakładowego.
FAMUR S.A. zobowiązał się do wpłaty kwoty 30.000.000,00 zł, do dnia 28 czerwca 2013r. Cena emisyjna jest
równa wartości nominalnej i wynosi 10,00 zł za jedną akcję. Wpłaty pozostałej części wkładu pieniężnego będą
dokonywane w terminach oznaczonych przez Walne Zgromadzenie REMAG S.A..
Źródłem finansowania nabycia aktywów są środki własne Emitenta.
REMAG S.A. jest podmiotem zależnym od Emitenta.
Obecnie, po dokonaniu transakcji zakupu 603.364 akcji imiennych serii A REMAG S.A., z dnia 25 czerwca 2013r.
(podpisaną przez drugą stronę umowę doręczono Emitentowi w dniu 26 czerwca 2013r.), Emitent posiada
bezpośrednio w kapitale zakładowym REMAG S.A. łącznie 5.889.938 akcji serii A, co stanowi 94,99% w kapitale
zakładowym REMAG S.A., powyższe akcje dają prawo do 5.889.938 głosów stanowiących 94,99 % ogólnej liczby
głosów.
Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego REMAG S.A. kapitał zakładowy REMAG S.A. wynosić będzie
182.000.000,00 zł i dzielić się będzie na 18.200.000 akcji o wartości nominalnej po 10 zł każda, w tym:
a) 6.200.000 akcji imiennych serii A o numerach A 00000000001 do nr A 00006200000
b) 12.000.000 akcji na okaziciela serii B o numerach 00000000001 do nr B 00012000000.
Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego REMAG S.A. Emitent będzie posiadał bezpośrednio 17.889.938
akcji REMAG S.A., w tym:
- 5.889.938 akcji imiennych serii A
- 12.000.000 akcji na okaziciela serii B
co stanowić będzie łącznie 98,296% w kapitale zakładowym REMAG S.A., powyższe akcje będą dawały prawo do
17.889.938 głosów stanowiących 98,296 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.
Kryterium uznania obejmowanych akcji za aktywa znacznej wartości jest fakt, iż ich wartość nominalna przekracza
10% kapitałów własnych Emitenta, których wysokość wynosiła 611.913 tys. zł według stanu na dzień 31 marca
2013r., tj. stanu wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu kwartalnego.
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