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Treść raportu:

W związku z nabyciem w listopadzie 2014 r. przez FAMUR S.A. pakietu kontrolnego FAMAK S.A. Zarząd Emitenta
postanowił o rozszerzeniu zakresu Programu Integracji Operacyjnej o obszar bezpośrednio związany z
działalnością FAMUR FAMAK S.A. oraz Segmentu Infrastruktury Powierzchniowej Zakładów Górniczych.
Nadrzędnym celem Programu Integracji Operacyjnej ogłoszonego w lutym 2014 r. było zachowanie przez Grupę
FAMUR elastyczności produkcji przez dostosowanie struktury organizacyjnej oraz poziomu kosztów działalności
Grupy FAMUR do zachodzących negatywnych zmian otoczenia konkurencyjnego.
W dniu 30.04.2015 r. Zarząd FAMUR podjął decyzję o zamiarze podziału Spółki poprzez wydzielenie działalności o
charakterze typowo usługowym ze struktury opartej w głównej mierze na produkcji maszyn i urządzeń FAMUR S.A.
Zdaniem Zarządu planowane zmiany organizacyjne pozwolą na uzyskanie wymiernych korzyści biznesowych
wynikających z faktu optymalizacji procedur wewnętrznych Grupy FAMUR przy jednoczesnym ich dostosowaniu do
specyfiki działalności prowadzonej przez poszczególne linie biznesowe. Obecne działania Grupy związane z
wydzieleniem ze struktur FAMUR S.A. Segmentu Infrastruktury Powierzchniowej Zakładów Górniczych są
bezpośrednią kontynuacją Programu Integracji Operacyjnej a zmiany organizacyjne związane z nimi nie będą mieć
wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy FAMUR.
Segment Infrastruktury Powierzchniowej Zakładów Górniczych jest jednym z segmentów prowadzących
działalność operacyjną Grupy FAMUR. Kompetencje segmentu pozwalają w sposób kompleksowy wykonywać
zakłady przeróbki węgla oraz prowadzić działalność projektową, budowlaną i konstrukcyjną w zakresie budowy
wież szybowych. Przychody segmentu za 2014 r. wyniosły 29,6 mln zł.
Aktywa wchodzące w skład segmentu Infrastruktury Powierzchniowej Zakładów Górniczych, które są przedmiotem
uchwały o podziale, zostaną wydzielone do spółki zależnej od FAMUR S.A. FAMUR PEMUG sp. z o.o. Zgodnie z
intencją Zarządu, FAMUR PEMUG sp. z o.o. skupi w swojej strukturze wszystkie dedykowane Segmentowi
Infrastruktury Powierzchniowej Zakładów Górniczych aktywa oraz zintegruje w ramach spółki kapitał ludzki
niezbędny do profesjonalnego prowadzenia działalności związanej z realizacją umów o usługi budowlane.
Docelowo udziały FAMUR PEMUG sp. z o.o. zostaną nabyte przez FAMUR FAMAK S.A. którego działalność będzie
się koncentrować na obszarach przeładunku, usług oraz górnictwa odkrywkowego. Reorganizacja struktury
aktywów Grupy FAMUR pozwoli na ukształtowanie jednoznacznego przekazu który ułatwi identyfikację podmiotów
zajmujących się działalnością w obszarze podziemnym oraz powierzchniowym.
Po przeprowadzeniu procesu wydzielenia aktywów z FAMUR S.A., spółka FAMUR PEMUG będzie nadal korzystać z
praw i wykonywać obowiązki wynikające z obecnie realizowanych przez Segment Infrastruktury Górniczej umów.
Równocześnie należy zaznaczyć, że procedura wydzielenia części aktywów z FAMUR S.A. służy wyłącznie
uporządkowaniu wewnętrznej struktury i podziale kompetencji w ramach Grupy FAMUR i nie będzie miała wpływu
na dane skonsolidowane Grupy FAMUR.
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