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Informacja o transakcji otrzymana w trybie art. 19 MAR - korekta raportu nr 36/2017
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniąc e obowiązki zarządcze.

Treść raportu:

Zarząd FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach („Emitent”, "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym (13.06.2017 r.)
wpłynęła do spółki korekta powiadomienia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku („MAR”)
otrzymanego w dniu 09.06.2017 r. od TDJ Equity I sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach - osoby blisko
związanej z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta - Panem Tomaszem Domogałą oraz Członkiem Rady
Nadzorczej Emitenta – Panem Czesławem Kisielem ("Powiadomienie"), o którym Emitent informował w raporcie
bieżacym nr 36/2017 z dnia 09.06.2017 r. Pierwotne zawiadomienie zostało skorygowane poprzez wskazanie
średniej ceny sprzedaży ważonej wolumenem, wynoszącej 5,50 PLN.
W przesłanym skorygowanym Powiadomieniu zmianie uległy następujące punkty:
- punkt 2c:
w pierwotnym brzemieniu "zawiadomienie pierwotne" ;
w skorygowanym brzmieniu "Zmiana (korekta) zawiadomienia"
- punkt 2d:
w pierwotnym brzmieniu: "Łączny wolumen: 97.294.000 (dziewięćdziesiąt siedem milionów dwieście
dziewięćdziesiąt cztery tysiące) akcji. Łączna cena sprzedaży: 535.117.000 (pięćset trzydzieści pięć milionów sto
siedemnaście tysięcy) PLN" ;
w skorygowanym brzmieniu: "Łączny wolumen: 97.294.000 (dziewięćdziesiąt siedem milionów dwieście
dziewięćdziesiąt cztery tysiące) akcji. Łączna cena sprzedaży: 535.117.000 (pięćset trzydzieści pięć milionów sto
siedemnaście tysięcy) PLN, średnia cena sprzedaży ważona wolumenem: 5,5 PLN
Treść skorygowanego powiadomienia została zamieszczona w załączeniu.
Załączniki
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Skorygowane powi adomienie TDJ Equity I sp. z o.o. o transakcji
17.06.13 korekta zawi adomienia MAR 19(1) - TDJ Equity I.pdf
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