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Treść raportu:

Zarząd FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach („Emitent”) informuje, że w dniu 8 maja 2018 r. Emitent otrzymał
postanowienie z dnia 7 maja 2018 r. wydane przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w przedmiocie zarejestrowania zmian Statutu Emitenta,
uchwalonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 13 kwietnia 2018 r. („NWZ”) Uchwałą Nr 3 NWZ w
sprawie: Podziału KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach poprzez przeniesienie części majątku na
FAMUR Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach oraz związanej z tym zmiany statutu.
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS zarejestrował zmianę brzmienia § 6
ust. 1 Statutu Emitenta, z dotychczasowego:
„1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.594.405,00 zł (pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta
pięć złotych) i dzieli się na:
a) 432.460.830 (słownie: czterysta trzydzieści dwa miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści)
akcji zwykłych na okaziciela serii A;
b) 49.039.170 (słownie: czterdzieści dziewięć milionów trzydzieści dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt) akcji
zwykłych na okaziciela serii B;
c) 4.970.000 (słownie: czterech milionów dziewięciuset siedemdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii
C;
d) 43.677.000 (słownie: czterdzieści trzy miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy)
akcji zwykłych na okaziciela serii D;
e) 29.293.500 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych
imiennych serii E, przy czym akcje te na wniosek akcjonariusza zostaną zamienione na akcje na okaziciela;”
na następujące:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.747.632,12 zł (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tys ięcy
sześćset trzydzieści dwa złote i dwanaście groszy) i dzieli się na:
a) 432.460.830 (słownie: czterysta trzydzieści dwa miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści)
akcji zwykłych na okaziciela serii A;
b) 49.039.170 (słownie: czterdzieści dziewięć milionów trzydzieści dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt) akcji
zwykłych na okaziciela serii B;
c) 4.970.000 (słownie: czterech milionów dziewięciuset siedemdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii
C;
d) 43.677.000 (słownie: czterdzieści trzy miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na
okaziciela serii D;
e) 29.293.500 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych
imiennych serii E, przy czym akcje te na wniosek akcjonariusza zostaną zamienione na akcje na okaziciela;
f) 15.322.712 (piętnaście milionów trzysta dwadzieścia dwa tysiące siedemset dwanaście) akcji zwykłych na
okaziciela serii F.”
Wartość nominalna jednej akcji danej serii wynosi po 0,01 zł (jeden grosz) każda.
Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 574 763 212.
Równocześnie Emitent informuje, iż z dniem 7 maja 2018r. tj. z dniem wpisu do rejestru podwyższenia kapitału
zakładowego Emitenta, zgodnie z treścią §1 Uchwały Nr 3 NWZ, stosownie do postanowień art. 529 § 1 pkt. 4
Kodeksu spółek handlowych, nastąpiło przeniesienie części majątku KOPEX S.A. („Spółka Dzielona”) stanowiącej
zorganizowaną część przedsiębiorstwa obejmującą w szczególności aktywa operacyjne i udziały lub akcje w
spółkach związanych z produkcją, serwisem oraz dystrybucją maszyn górniczych, a także procesami
produkcyjnymi czy inwestycyjnymi, w szczególności: zakłady pracy (obecnie funkcjonujące w Zabrzu i Rybniku w
ramach KOPEX S.A. kombajny zabrzańskie, przenośniki RYFAMA Oddział w Zabrzu, KOPEX S.A. hydraulika Oddział
w Zabrzu, KOPEX S.A. obudowy TAGOR Odział w Zabrzu) oraz zorganizowaną część przedsiębiorstwa stanowiącą
działalność inwestycyjną związaną z nieruchomościami, na którą to składa się zespół nieruchomości
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działalność inwestycyjną związaną z nieruchomościami, na którą to składa się zespół nieruchomości
inwestycyjnych wraz z aktywami i zobowiązaniami z nimi związanymi oraz udziały i akcje spółek zagranicznych i
krajowych, opisane szczegółowo w Planie Podziału KOPEX S.A., na FAMUR S.A., co stanowi podział przez
wydzielenie („Dzień Wydzielenia”).
Treść Uchwały Nr 3 NWZ wraz z załącznikami została przekazana przez Emitenta do publicznej wiadomości w
raporcie bieżącym nr 24/2018 i 24K/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 r.
Podstawa prawna § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
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