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Treść raportu:

Zarząd FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2014 z dnia 28 lutego
2014r. w sprawie uruchomienia Procesu Integracji Operacyjnej Grupy FAMUR, informuje o powzięciu informacji o
podjęciu w dniu dzisiejszym przez zgromadzenie wspólników Zakładu Maszyn Górniczych „GLINIK” Sp. z o. o. z
siedzibą w Gorlicach oraz walne zgromadzenie Fabryki Zmechanizowanych Obudów Ścianowych „FAZOS” S.A. z
siedzibą w Tarnowskich Górach uchwał, w przedmiocie wydania ogólnych zaleceń dotyczących kierunków
proponowanej reorganizacji w.w. Spółek. Uchwały wspólników stanowią kolejny etap realizacji procedury
optymalizacji procesów produkcyjnych, zakładając uruchomienie połączenia dwóch spółek zależnych Emitenta, na
następujących warunkach:
1. Spółką przejmującą będzie Zakład Maszyn Górniczych „GLINIK” Sp. z o. o. z siedzibą w Gorlicach.
2 .Spółką przejmowaną będzie Fabryka Zmechanizowanych Obudów Ścianowych „FAZOS” S.A. z siedzibą w
Tarnowskich Górach.
3. Połączenie nastąpi przez przeniesienie całego majątku Fabryki Zmechanizowanych Obudów Ścianowych
„FAZOS” S.A. na Zakład Maszyn Górniczych „GLINIK” Sp. z o. o. za udziały, które Zakład Maszyn Górniczych „GLINIK”
Sp. z o. o. wyda FAMUR S.A. jako jedynemu akcjonariuszowi Fabryki Zmechanizowanych Obudów Ścianowych
„FAZOS” S.A. (łączenie się przez przejęcie).
4. Celem długoterminowym planowanego połączenia jest w szczególności:
a.dokonanie restrukturyzacji grupy produktowej obudów ścianowych, w szczególności poprzez optymalizację
procesów produkcyjnych (w tym skoncentrowanie produkcji w jednej lokalizacji w zakładzie produkcyjnym ZMG
„GLINIK” sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach), w sposób zapewniający utrzymanie (a docelowo - wzrost) mocy
produkcyjnych połączonych spółek,
b.uproszczenie struktury organizacyjnej,
c.ograniczenie kosztów funkcjonowania grupy produktowej,
d.ekonomiczne gospodarowanie zasobami ludzkimi,
Rada Nadzorcza Emitenta uchwałą nr 92/X/2014 z dnia 28 lutego 2014r., wyraziła zgodę na realizację Programu
Integracji Operacyjnej.
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