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Korekta raportu nr 52/2017 - Zawiadomienie akcjonariusza - TDJ Equity I zp. z o.o. w trybie art. 69 ust. 2 pkt. 2)
ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego sys temu
obrotu oraz o spółkach publicznych o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:

Zarząd FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach („Emitent”, "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym (25.07.2017 r.)
wpłynęła do spółki korekta zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 2 pkt. 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o
zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów otrzymanego w dniu 24.07.2017 r. od TDJ Equity I sp. z o.o. z
siedzibą w Tarnowskich Górach, o którym Emitent informował w raporcie bieżacym nr 52/2017 z dnia 24.07.2017
r. Korekta pierwotnego zawiadomienia została spowodowana wystąpieniem oczywistej omyłki pisarskiej.
W przesłanym skorygowanym Zawiadomieniu zmianie uległ punkt nr 3 "Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich
procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej
liczbie głosów":
w pierwotnym brzemieniu:
"Aktualnie Zawiadamiający posiada bezpośrednio 318.902.396 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, które to
akcje stanowią ok. 57,00 % kapitału zakładowego i dają 318.902.896 głosów na Walnym Zgromadzeniu,
stanowiących ok. 57,00 % ogólnej liczby głosów Emitenta."
w skorygowanym brzmieniu:
"Aktualnie Zawiadamiający posiada bezpośrednio 318.902.396 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, które to
akcje stanowią ok. 57,00 % kapitału zakładowego i dają 318.902.396 głosów na Walnym Zgromadzeniu,
stanowiących ok. 57,00 % ogólnej liczby głosów Emitenta."
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