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Treść raportu:

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 6/2017 (z dnia 16.02.2017r.) i 10/2017 (z dnia 24.03.2017r.) w temacie
nabycia 100% udziałów w Fugo Zamet sp. z o.o. (dalej „Fugo”), Zarząd FAMUR S.A. („Emitent”) informuje o
zawarciu w dniu 3 kwietnia 2017 roku umowy sprzedaży przez Zamet Industry S.A. (dalej „Sprzedający”) 100%
udziałów w Fugo na rzecz spółki zależnej Emitenta - FAMUR FAMAK S.A. (dalej „FAMAK”).
Cena 100% udziałów Fugo dających tyle samo głosów w Zgromadzeniu Wspólników, wraz ze wszystkimi
wynikającymi z nich prawami, wynosi 14.000.000 zł (czternaście milionów złotych). Strony postanowiły, że cena
sprzedaży zostanie zapłacona w terminie siedmiu dni od daty zawarcia umowy sprzedaży. FAMAK nabywa prawo
własności sprzedawanych udziałów z dniem 3 kwietnia 2017 roku.
Decyzja o akwizycji Fugo została podjęta z uwagi na dobrą ocenę perspektyw rynku na którym działa FAMAK, i tym
samym konieczność zapewnienia dodatkowych mocy produkcyjnych i kompetencji wpisujących się w profil
produkcji FAMAK – m.in. w obrębie produkcji maszyn przeładunkowych oraz maszyn i urządzeń znajdujących
zastosowanie w sektorze górnictwa odkrywkowego. Przejęcie Fugo będzie istotnym uzupełnieniem mocy
produkcyjnych FAMAK.
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