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Treść raportu:

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października
2005 r. w sprawie informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
(Dz. U. Nr 209, poz. 1744), Zarząd Fabryki Maszyn „FAMUR” S.A. informuje, iŜ w dniu dzisiejszym, tj. 05 grudnia
2007r., Emitent objął bezpośrednio udziały dwóch nowoutworzonych spółkach: FAMUR Sp. z o.o. w organizacji z
siedzibą w Katowicach oraz FAMUR MACHINERY Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Katowicach. W spółce
FAMUR Sp. z o.o. w organizacji Emitent objął 500 udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 zł kaŜdy, o łącznej
wartości nominalnej 500.000,00 zł. W drugiej ze spółek - FAMUR MACHINERY Sp. z o.o. w organizacji Emitent
objął 50 udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 zł kaŜdy, o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł. Udziały
w nowoutworzonych spółkach zostały objęte po wartości nominalnej oraz pokryte w całości wkładami pienięŜnymi,
ze środków własnych Emitenta. Objęte udziały dają prawo do 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników w
kaŜdej z tych spółek. Kapitał zakładowy spółki FAMUR Sp. z o.o. w organizacji wynosi 500.000,00 zł, natomiast w
spółce FAMUR MACHINERY Sp. z o.o. w organizacji 50.000,00 zł.
Kryterium uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości jest fakt, iŜ objęte przez Emitenta udziały przekraczają 20
% kapitału zakładowego w kaŜdej z nowoutworzonych spółek.
Utworzenie spółek: FAMUR Sp. z o.o. oraz FAMUR MACHINERY Sp. z o.o. stanowi jeden z elementów realizacji
strategii rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta, w szczególności procesu porządkowania struktury Grupy.
Inwestycja ma charakter długoterminowy.
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