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Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2017 (z dnia 16.02.2017r.) Zarząd FAMUR S.A. („Emitent”) informuje o
zawarciu w dniu 25 lipca 2017r. umowy pomiędzy Fugo S.A. – spółką zależną Famur Famak S.A. (dalej: „Famak”),
wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej Emitenta, a syndykiem masy upadłości Famago sp. z o.o. w upadłoś ci
(dalej: „Famago”) dotyczącej sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wchodzącego w skład Famago
(dalej: „ZCP”).
Cena nabycia wynosi 11.060.001 zł (jedenaście milionów sześćdziesiąt tysięcy jeden złoty) i została w całości
zapłacona. Przedmiot Umowy zostanie wydany Emitentowi do posiadania w terminie do 31 lipca 2017r.
Zorganizowana część przedsiębiorstwa obejmuje zakład produkcyjny znajdujący się w Zgorzelcu oraz określone w
umowie składniki materialne i niematerialne.
W obszarze działalności Famago znajduje się produkcja pełnej gamy urządzeń wchodzących w skład
kompletnego parku maszynowego na potrzeby górnictwa odkrywkowego i przemysłu przeładunkowego. Spółka
zapewnia również elementy niezbędne do ich eksploatacji.
W wyniku przejęcia ZCP, Famak zrealizował z sukcesem przyjętą strategię skonsolidowania wiedzy i doś wiadczeń
dotyczących produkcji maszyn przeładunkowych oraz dla górnictwa odkrywkowego wraz z odpowiednim zapleczem
produkcyjnym i wykwalifikowaną kadrą.

FAMUR Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emi tenta)
FAMUR S.A.

Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta)
40-698

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

Katowic e

(kod pocztowy)

(miejscowość )

Armi i Krajowej

51
(ulic a)

(numer)

+48 32 359 63 00

=48 32 359 66 77
(tel efon)

(fax)

sekretariat@famur.com.pl

www.famur.c om

(e-mail)

(www)

634-012-62-46

270641528
(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

2017-07-25

Mi rosław Bendzera

Prezes Zarządu

2017-07-25

Dawid Gruszczyk

Wi ceprezes Zarządu

Podpis

Komisja Nadzoru Finansowego

1

FAMUR S.A.

RB 55 2017

Komisja Nadzoru Finansowego

2

