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Treść raportu:

Działając na podstawie § 38 ust. 1pkt. 2 w zw. z § 100 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego
2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
Zarząd FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach informuje, że w dniu 3 października 2011r. powziął wiadomość o
zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, w dniu 29 września 2011r., zmiany statutu Spółki uchwalonej na Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu z dnia 30.06.2011r. (treść nowego tekstu jednolitego statutu w załączeniu).
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1

Uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmiany dotyczyły:
- § 1 Statutu Spółki:
Dotychczasowe brzmienie
1. Spółka działa pod firmą Fabryka
Maszyn „FAMUR” Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy
„FAMUR” S.A..

Dokonane zmiany
1. Spółka działa pod firmą FAMUR
Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy
FAMUR S.A.

- § 6 Statutu Spółki:
Dotychczasowe brzmienie
4. Zarząd
jest
uprawniony
do
podwyższania kapitału zakładowego
Spółki o kwotę nie wyższą niż
1.203.750,00 zł (słownie: jeden milion
dwieście
trzy
tysiące
siedemset
pięćdziesiąt złotych) poprzez emisję
nowych akcji, o łącznej wartości
nominalnej nie większej niż 1.203.750,00
zł (słownie: jeden milion dwieście trzy
tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych),
w drodze jednego lub kilku podwyższeń
kapitału zakładowego w granicach
określonych powyżej (kapitał docelowy).

6. Zarząd jest upoważniony do
dokonywania podwyższenia kapitału
zakładowego w okresie 3 lat od
zarejestrowania przez właściwy Sąd
zmiany Statutu, upoważniającej Zarząd
do podwyższania kapitału zakładowego
w ramach kapitału docelowego.

Dokonane zmiany
4.
Zarząd
jest
uprawniony
do
podwyższania kapitału zakładowego
Spółki o kwotę nie wyższą niż
2.523.491,00 zł (słownie: dwa miliony
pięćset
dwadzieścia
trzy
tysiące
czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych)
poprzez emisję nowych akcji, o łącznej
wartości nominalnej nie większej niż
2.523.491,00 zł (słownie: dwa miliony
pięćset
dwadzieścia
trzy
tysiące
czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych),
w drodze jednego lub kilku podwyższeń
kapitału zakładowego w granicach
określonych powyżej (kapitał docelowy).
6. Zarząd jest upoważniony do
dokonywania podwyższenia kapitału
zakładowego w okresie 3 lat od
zarejestrowania przez właściwy Sąd
zmiany Statutu, upoważniającej Zarząd
do podwyższania kapitału zakładowego
w ramach kapitału docelowego w kwocie
nie wyższej niż 2.523.491,00 zł (słownie:
dwa miliony pięćset dwadzieścia trzy
tysiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden
złotych).

