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Treść raportu:

Zarząd FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 56/2015 z dnia 30 grudnia
2015 r. oraz nr 4/2016 z dnia 15 stycznia 2016r. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o
zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, w dniu 1 lipca 2016 r. (dzień połączenia), połączenia emitenta ze spółką Elgór+Zamet sp. z
o.o.
Połączenie nastąpiło na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. przez przeniesienie całego
majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą, z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki przejmującej
(FAMUR S.A.). W związku z połączeniem kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony o kwotę 49.700,00 zł
(słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset złotych), tj. z kwoty 4.815.000,00 zł (słownie: cztery miliony
osiemset piętnaście tysięcy złotych) do kwoty 4.864.700,00 zł (słownie: cztery miliony osiemset sześćdziesiąt
cztery tysiące siedemset złotych), w drodze emisji 4.970.000 (słownie: czterech milionów dziewięciuset
siedemdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz)
każda, tj. akcji o łącznej wartości nominalnej 49.700,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset
złotych) („Akcje z Połączenia”).
Wskazanie podmiotów, które się połączyły wraz z podstawową charakterystyką ich działalności:
- FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice, zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000048716.
Przedmiotem działalności FAMUR S.A. jest produkcja kombajnów ścianowych dla górnictwa węgla kamiennego;
- ELGÓR + ZAMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą przy ul. 1-go Maja 35, 41-940
Piekary Śląskie, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000205901.
ELGÓR + ZAMET sp. z o.o. prowadzi działalność związaną z produkcją maszyn i urządzeń wykorzystywanych w
przemyśle oraz górnictwie.
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