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Treść raportu:

Zarząd Famur S.A. (dalej: „Emitent”), działając na podstawie Art. 17 ust. 4 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 uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i
dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (dalej: „Rozporządzenie MAR”), opóźnił w dniu 11
sierpnia 2017 r. przekazanie do publicznej wiadomości następującej informacji poufnej:
Treść informacji poufnej, której ujawnienie zostało opóźnione:
„Zarząd Famur S.A. działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informuje o rozpoczęciu w dniu 11
sierpnia 2017 r. procesu negocjacji mających na celu zawarcie i ustalenie warunków umowy pomiędzy
Funduszem Inwestycji Infrastrukturalnych – Kapitałowy Fundusz Zamknięty Aktywów Niepublicznych (dalej:
„Fundusz”) w imieniu i na rzecz którego działa Polski Fundusz Rozwoju S.A. (dalej: „PFR”) oraz Emitentem, której
przedmiotem będzie wspólne przedsięwzięcie w postaci inwestycji w spółkę celową (dalej: „Umowa”). Celem
nawiązania współpracy będzie udostępnianie kontrahentom przez Emitenta maszyn górniczych na podstawie
umów leasingu lub innych umów o podobnym charakterze.
Przyczyny uzasadniające opóźnienie podania informacji poufnej do publicznej wiadomości:
W opinii Zarządu Emitenta opóźnienie przekazania informacji poufnej spełnia warunki określone w
Rozporządzeniu MAR oraz wydanych przez EUNGiPW na podstawie art. 17 ust. 11 Rozporządzenia MAR
„Wytycznych dotyczących rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku” z uwagi na fakt, że niezwłoczne ujawnienie
tej informacji mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy Emitenta poprzez możliwość wykorzystania
planowanego przez strony rozwiązania przez podmioty konkurencyjne względem Emitenta. Projektowane
przedsięwzięcie zawiera innowacyjne, nie stosowane dotychczas rozwiązania dotyczące sposobu finansowania
zakupu maszyn górniczych. Niezwłoczne ujawnienie informacji poufnej o rozpoczęciu i przedmiocie negocjacji z
Funduszem reprezentowanym przez PFR mogłoby negatywnie wpłynąć na przebieg lub wynik tych negocjacji, gdyż
zwróciłoby uwagę konkurencji na tego typu sposób finansowania oraz na wskazanych powyżej kontrahentów.
Okoliczność ta z dużym prawdopodobieństwem mogłaby skutkować co najmniej osłabieniem pozycji
negocjacyjnej Emitenta. Istotne dla oceny niniejszej sprawy pozostawało także ryzyko, że ujawnienie informacji o
rozpoczęciu negocjacji pomiędzy Stronami, mogłoby z dużym prawdopodobieństwem skutkować nadmiernymi
oczekiwaniami Klientów Emitenta w zakresie oferowania rozwiązań finansowych dla kluczowych kontraktów.
Uwzględniając powyższe argumenty, Zarząd Emitenta stoi na stanowisku, że opóźnienie podania do publicznej
wiadomości informacji o rozpoczęciu negocjacji w opisanym powyżej przedmiocie nie wprowadzi w błąd opinii
publicznej i jednocześnie informuje, że podjął wszelkie możliwe działania mające na celu zapewnienie poufności
opóźnionej informacji do momentu jej opublikowania.
Powodem ujawnienia opóźnionej informacji poufnej jest powzięcie w dniu dzisiejszym przez Zarząd Emitenta
wiedzy o opublikowaniu w dzienniku „Puls Biznesu” nieautoryzowanej przez Emitenta informacji prasowej, w której
poinformowano o możliwości podjęcia współpracy pomiędzy Emitentem a PFR. Okoliczność ta uniemożliwia
dalsze zapewnienie przez Emitenta poufności tej informacji, a w konsekwencji Emitent jest zobowiązany do
opublikowania opóźnionej informacji poufnej. W przypadku pozytywnego zakończenia prowadzonych negocjacji i
zawarcia Umowy Emitent poinformuje szczegółowo opinię publiczną o tym zdarzeniu, w odrębnym raporcie
bieżącym.
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