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Zawarcie aneksu do umowy plasowania
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 29/2017 oraz 30/2017 z dnia 5 czerwca 2017 r. Zarząd Famur S.A.
(„Spółka”) informuje, że w dniu 6 czerwca 2017 roku Spółka wraz z TDJ Equity I sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich
Górach („Akcjonariusz”) oraz mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, a także Mercurius Dom Maklerski sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie i Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział - Dom Maklers ki
PKO Banku Polskiego w Warszawie z siedzibą w Warszawie zawarła aneks do umowy plasowania akcji,
zakładający zwiększenie liczby akcji Spółki, które Akcjonariusz zamierza zaoferować w Polsce do nie więcej niż
149 inwestorów instytucjonalnych, oraz (ii) poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki na rzecz określonych inwestorów
instytucjonalnych, zgodnie z postanowieniami Regulacji S, w sposób nie stanowiący oferty publicznej zgodnie z
właściwymi przepisami implementującymi art. 3(2)(a) Dyrektywy Prospektowej, do łącznej liczby 97.294.000
(dziewięćdziesiąt siedem milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące) akcji Spółki stanowiących 20 % w
kapitale zakładowym oraz dających prawo do łącznie 97.294.000 (dziewięćdziesiąt siedem milionów dwieście
dziewięćdziesiąt cztery tysiące) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Powodem zawarcia Aneksu był duży popyt zgłoszony przez inwestorów instytucjonalnych w ramach realizacji
transakcji ABB, o której była mowa w raporcie bieżącym 30/2017.
Niniejszy raport bieżący został przygotowany wyłącznie w celu wykonania obowiązku informacyjnego określonego
w art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w
sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE i ma charakter
wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi oferty, ani nie jest udostępniany w celu promowania
bezpośrednio lub pośrednio nabycia lub objęcia papierów wartościowych spółki Famur S.A. albo zachęcania,
bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia. Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do
rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, zwłaszcza na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych
Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym
materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których m owa w
niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach
Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na
terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu
przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego
obowiązku rejestracyjnego.
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