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Treść raportu:

Zarząd FAMUR S.A. informuje, że w dniu 11 lutego 2015 r., zgodnie z treścią art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”) oraz § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz
sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji
poufnych, opóźnił do dnia 30 czerwca 2015 r., a następnie w dniu 29 czerwca 2015 r. przedłużył do dnia 30
września 2015 r., przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej dotyczącej prowadzenia negocjacji i
zawarcia pisemnego porozumienia pomiędzy konsorcjum zawiązanym przez Emitenta ze spółką GMAX Group s p.
z o.o. (łącznie „Konsorcjum”) a kontrahentem mongolskim Shivee-Ovoo JSC. W przypadku zakończenia rozmów i
zabezpieczenia finansowania projektu, może dojść do zawarcia umowy znaczącej, której przedmiotem będzie
dostawa maszyn i urządzeń do kopalni odkrywkowej o szacowanej wartości 20.000.000 EUR.
Opóźnienie w przekazaniu informacji spowodowane było prowadzeniem przez Emitenta negocjacji na nowym ,
istotnym dla dalszego rozwoju FAMUR S.A. rynku, na którym działają podmioty konkurencyjne względem Emitenta.
Zdaniem Zarządu FAMUR S.A. ujawnienie informacji poufnej należało opóźnić ze względu na możliwość
zaistnienia znaczącego ryzyka podjęcia przez konkurencję Emitenta działań mających na celu niedoprowadzenie
do spełnienia warunków porozumienia. Opóźnienie informacji było też uzasadnione koniecznością podjęcia w
toku negocjacji licznych działań, zmierzających między innymi do pozyskania finansowania dla kontrahenta, a
także uzyskania zgód i gwarancji od instytucji rządowych lub finansowych, których finalizacja była i pozostaje
niezależna od Emitenta.
Emitent podjął decyzję o przekazaniu informacji do publicznej wiadomości z uwagi na zaawansowany etap
negocjacji z kontrahentem mongolskim, obejmujący także proces uzyskania zgód i gwarancji instytucji rządowych
lub finansowych i tym samym minimalizację ryzyka ingerowania konkurencji w ich przebieg. Jednocześnie
zdaniem Emitenta, w miarę postępu toczących się negocjacji, zapewnienie tajności informacji poufnej jest
utrudnione, na co Emitent może mieć ograniczony wpływ.
W związku z powyższym, ze względu na fakt, iż ustały przyczyny uzasadniające opóźnienie, na podstawie art. 57 ust.
3 w związku z art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie, Zarząd FAMUR S.A. ujawnia opóźnioną informację poufną. W
ocenie Emitenta, opóźnienie przekazania powyższej informacji poufnej nie spowodowało wprowadzenia w błąd
opinii publicznej, jak również zapewnione zostało zachowanie poufności treści powyższej informacji poufnej do
chwili jej przekazani. W przypadku dojścia do skutku opisanej umowy, Emitent poinformuje o niej w oddzielnym
raporcie bieżącym.
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