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Treść raportu:

Zarząd FAMUR S.A. informuje, że na mocy stosownej uchwały Zarządu Spółki z dnia 18 grudnia 2015 r. oraz zgody
Rady Nadzorczej FAMUR S.A. udzielonej na podstawie § 15 ust. 2 pkt 13 Statutu FAMUR S.A., Emitent podjął
decyzję o ustaleniu i uruchomieniu programu emisji obligacji („Program Emisji Obligacji”), w ramach którego
Emitent może przeprowadzać emisje obligacji („Obligacje”) do łącznej kwoty (wartość nominalna) 500.000.000,00
PLN (słownie: pięciuset milionów złotych). Czas trwania Programu Emisji Obligacji, tj. czas, w którym Zarząd
Emitenta może podejmować uchwały o emisji poszczególnych serii Obligacji w ramach Programu Emisji
Obligacji, będzie nie dłuższy niż do dnia 31.12.2017 roku, z zastrzeżeniem ograniczeń dotyczących łącznej wartości
nominalnej Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji. Wartość nominalna jednej Obligacji
emitowanej w ramach Programu Emisji Obligacji wyniesie 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych).
Proponowanie nabycia Obligacji będzie dokonywane zgodnie z art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o
obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238, ze zm.), tj. w trybie emisji niepublicznej (emisja prywatna) kierowanej
wyłącznie do indywidualnie oznaczonych adresatów, w liczbie nie większej niż 149. Poszczególne emisje Obligacji
w ramach kolejnych serii mogą mieć zróżnicowane ostateczne warunki emisji Obligacji, w tym zasady us talania
oprocentowania i jego wysokości. W ramach Programu Emisji Obligacji Spółka może emitować jedną lub więcej
serii Obligacji. Obligacje nie będą miały formy dokumentu, a prowadzenie ewidencji i dokonywanie w imieniu
Emitenta rozliczeń zostanie powierzone podmiotowi do tego upoważnionemu, w szczególności Obligacje m ogą
być zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Emitent został upoważniony do zawarcia
z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy lub umów o rejestrację Obligacji.
Obligacje będą obligacjami na okaziciela i będą emitowane jako zabezpieczone lub niezabezpieczone.
Szczegółowe warunki dotyczące zabezpieczeń zostaną określone w warunkach emisji Obligacji przez Zarząd
Emitenta dla każdej serii emitowanych Obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji.
Warunki emisji każdej serii Obligacji mogą stanowić o ubieganiu się o wprowadzenie Obligacji do obrotu na rynku
regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. lub BondSpot S.A. Warunki emisji Obligacji mogą przewidywać wprowadzenie Obligacji do obrotu
na jednym z wyżej wymienionych alternatywnych systemów obrotu lub na obu tych systemach łącznie.
Szczegółowe parametry każdej serii Obligacji zostaną ustalone odrębną uchwałą Zarządu Emitenta.
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