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Treść raportu:

W związku obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi obowiązków informacyjnych, Zarząd FAMUR S.A. informuje o
podjęciu w dniu 17 grudnia 2015 r. decyzji o zamiarze połączenia ze swoją spółką zależną FAMUR Brand sp. z o.o., w której
posiada 100% udziału w kapitale zakładowym oraz uzgodnieniu i podpisaniu przez obie spółki planu połączenia.
Na podstawie § 19 ust. 1 oraz ust. 2 RMF Emitent podaje poniżej wymagane informacje szczegółowe dotyczące
planowanego połączenia:
1. Uzasadnienie podjęcia decyzji o zamiarze połączenia i informacje o celach długookresowych, które mają zostać
zrealizowane w wyniku podjętych decyzji
Połączenie ma na celu uproszczenie struktury organizacyjnej Grupy oraz obniżenie kosztów i dalszą poprawę efektywności
Grupy Kapitałowej. Działalność obu łączących się spółek będzie kontynuowana w dotychczasowych zakres ach, przy
pomocy najlepszych rozwiązań, którymi dysponują obie spółki. Połączenie spółek umożliwi w lepszy i bardziej efektywny
sposób wykorzystanie potencjału firm.
2. Sposób planowanego połączenia wraz ze wskazaniem jego podstawy prawnej
Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, z uwzględnieniem art. 515 § 1 oraz art.
516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą,
bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej.
3. Wskazanie podmiotów, które mają się połączyć wraz z podstawową charakterystyką ich działalności
- FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000048716. Przedmiotem działalności
FAMUR S.A. jest produkcja kombajnów ścianowych i chodnikowych oraz innych maszyn i urządzeń dla górnictwa;
- FAMUR BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 51, 40-698
Katowice, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS pod
numerem: 0000482519. FAMUR BRAND sp. z o.o. prowadzi działalność związaną z dzierżawą własności intelektualnej i
podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim.
W załączniku Emitent przekazuje treść podpisanego przez obie strony planu połączenia, sporządzonego zgodnie z art. 499
§ 1 Kodeksu spółek handlowych wraz z dołączonymi dokumentami, o których mowa w art. 499 § 2 Kodeksu spółek
handlowych.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
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PLAN POŁĄCZENIA
UZGODNIONY DNIA 17 GRUDNIA 2015 ROKU
POMIĘDZY:

FAMUR S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH
ORAZ

FAMUR BRAND SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

FAMUR BRAND Sp. z o.o.

FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach (40–698) przy ul. Armii Krajowej 51, wpisana do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000048716, REGON: 270641528, NIP: 634-012-62-46,
kapitał zakładowy 4.815.000,00 zł – w pełni opłacony
oraz
Famur Brand Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40–698) przy ul. Armii Krajowej 51,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000482519, REGON: 243398508, NIP:
6342822056, kapitał zakładowy: 2.005.000,00 zł
działając na podstawie art. 498 kodeksu spółek handlowych, niniejszym uzgadniają plan
połączenia obu spółek, według następującej treści:

1. INFORMACJE DOTYCZĄCE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU:
1.1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA:


Typ:
Spółka Akcyjna, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000048716, będąca spółką publiczną w rozumieniu ustawy
z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych (Dz.U. Nr 185, poz. 1439).



Firma:



Siedziba: 40-698 Katowice, ul. Armii Krajowej 51.

FAMUR Spółka Akcyjna

1.2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA:


Typ:
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numer KRS: 0000482519



Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Famur Brand Sp. z o.o. przysługują
jedynemu wspólnikowi, którym jest Spółka Przejmująca - FAMUR S.A.



Firma:



Siedziba: 40-698 Katowice, ul. Armii Krajowej 51

Famur Brand Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

2. SPOSÓB POŁĄCZENIA:
2.1. Połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 492 §1 pkt. 1) kodeksu spółek handlowych,
tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej – Famur Brand Sp. z o.o.
z siedzibą w Katowicach - na Spółkę Przejmującą - FAMUR S.A. z siedzibą w
Katowicach.
2.2. Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej,
połączenie zostanie przeprowadzone w sposób uproszczony, stosownie do art. 516 §6
kodeksu spółek handlowych, a zatem:
a) bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej,
b) bez wydawania akcji Spółki Przejmującej wspólnikom Spółki Przejmowanej,
c) bez określenia w Planie Połączenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej
na akcje Spółki Przejmującej,
d) bez określenia w Planie Połączenia zasad dotyczących przyznania akcji
w Spółce Przejmującej,
e) bez określania w Planie Połączenia dnia od którego akcje Spółki Przejmującej
wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa
w zysku Spółki Przejmującej,
f) bez poddania Planu Połączenia badaniu przez biegłego,
g) bez sporządzania przez zarządy łączących się spółek sprawozdań, o których mowa
w art. 501 kodeksu spółek handlowych.
2.3. Zgodnie z art. 14 pkt. 5 ustawy z dnia z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów, połączenie FAMUR S.A. i Famur Brand Sp. z o.o., jako dotyczące
przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej, nie stanowi koncentracji
podlegającej zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
3. ZMIANA STATUTU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ:
3.1. Z uwagi na to, że połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 §1
kodeksu spółek handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
Przejmującej oraz że połączenie nie spowoduje powstania nowych okoliczności
wymagających ujawnienia w statucie Spółki Przejmującej, statut FAMUR S.A. z siedzibą
Katowicach nie zostanie zmieniony w związku z połączeniem spółek. Z uwagi na
powyższe w ramach niniejszego połączenia nie wystąpią zmiany statutu Spółki
Przejmującej, których projekt wymagałby załączenia do Planu Połączenia, zgodnie z art.
499 §2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych.
4. PRAWA PRZYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ
OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ:
4.1. W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania wspólnikom, osobom
szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej ani jakimkolwiek innym osobom
szczególnych praw w Spółce Przejmującej.
5. SZCZEGÓLNE KORZYSĆI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ
I PRZEJMUJĄCEJ ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU:

5.1. W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla
członków organów Spółki Przejmowanej, Spółki Przejmującej ani też dla innych osób
uczestniczących w połączeniu.
6. ZAŁĄCZNIKI
6.1 Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej – załącznik nr 1.
6.2 Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej – załącznik nr 2.
6.3 Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej – załącznik nr 3.
6.4 Oświadczenie Spółki Przejmowanej o stanie księgowym, sporządzone dla celów
połączenia – załącznik nr 4.
7. OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA
Niniejszy Plan połączenia, stosownie do treści art. 500 §2¹ kodeksu spółek handlowych,
zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych
spółek łączących się, tj. na www.famur.com.pl oraz www.brand.famur.com, wobec czego nie
podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Plan Połączenia sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla
każdej ze stron.
Uzgodniono i podpisano w Katowicach w dniu 17 grudnia 2015 roku.

