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Treść raportu:

Zarząd FAMUR S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 30 grudnia 2013 roku otrzymał zawiadomienie z dnia 27 grudnia
2013 roku, od akcjonariusza TDJ S.A. z siedzibą w Katowicach (Zawiadamiający), w którym Zawiadamiający
poinformował, że w wyniku:
a) podjęcia w dniu 23.12.2013r. przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki TDJ Equity I sp. z o.o. z
siedzibą w Tarnowskich Górach (będącej spółką zależną od Zawiadamiającego) uchwały w przedmiocie
podwyższenia kapitału zakładowego,
b) a następnie – w wykonaniu w.w. uchwały – w wyniku złożenia w dniu 23.12.2013r. przez Zawiadamiającego
oświadczenia o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym TDJ Equity I sp. z o.o. z siedzibą w
Tarnowskich Górach i pokrycia tych udziałów wkładem niepieniężnym w postaci 343.226.896 akcji zwykłych na
okaziciela FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód w Katowicach pod numerem KRS: 0000048716, stanowiących 71,28% kapitału zakładowego
FAMUR S.A.
Od dnia 23.12.2013r., Zawiadamiający nie posiada bezpośrednio udziału w ogólnej liczbie głosów FAMUR S.A. z
siedzibą w Katowicach.
Przed dokonaniem zmiany spółka TDJ S.A. posiadała bezpośrednio łącznie 343.226.896 akcji spółki FAMUR S.A.
z siedzibą w Katowicach, które to akcje stanowiły 71,28 % kapitału zakładowego tej spółki oraz dawały prawo do
343.226.896 głosów, stanowiących 71,28 % ogólnej liczby głosów.
Aktualnie spółka TDJ S.A. posiada pośrednio, poprzez swoją spółkę zależną – TDJ Equity I sp. z o.o. z siedzibą w
Tarnowskich Górach, 343.226.896 akcji spółki FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, które to akcje stanowią 71,28
% kapitału zakładowego tej spółki oraz dają prawo do 343.226.896 głosów, stanowiących 71,28 % ogólnej liczby
głosów.
Spośród spółek zależnych od TDJ S.A. jedynie spółka TDJ Equity I sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach
posiada łącznie 343.226.896 akcji spółki FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, które to akcje stanowią 71,28 %
kapitału zakładowego tej spółki oraz dają prawo do 343.226.896 głosów, stanowiących 71,28 % ogólnej liczby
głosów.
Spółka TDJ S.A. wyjaśnia także, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c tj. osoby trzecie, z
którymi Spółka zawarła umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.
Opisana powyżej zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów FAMUR S.A. związana jest z porządkowaniem struktury
Grupy TDJ, poprzez przeniesienie akcji spółek publicznych do dedykowanych im spółek celowych.
Podstawa prawna: art. 70 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U.2009, Nr 185
poz. 1439 z późn. zm.)
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