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Informacja dotycząca terminu złożenia przez Emitenta wniosku o asymilację Akcji serii F
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2018 z dnia 16 maja 2018r. oraz dokonanej przez Krajowy Depozyt
Papierów Wartościowych (dalej: „KDPW”) rejestracji w depozycie papierów wartościowych 15.322.712 akcji
zwykłych na okaziciela serii F FAMUR S.A. (dalej: „Akcje serii F”), oznaczonych kodem ISIN PLFAMUR00046,
Emitent informuje, że złoży wniosek o asymilację Akcji serii F tj. objęcie ich tym samym kodem papierów
wartościowych co akcje Emitenta dotychczas notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w
najszybszym możliwym terminie określonym na podstawie uzgodnień dokonanych z KDPW.
Termin ten, z uwzględnieniem stanowiska KDPW, nastąpi: niezwłocznie po dniu, w którym zwyczajne walne
zgromadzenie Spółki podejmie decyzję o przekazaniu zysku za rok 2017 na kapitał zapasowy, a w przypadku
podjęcia przez zwyczajne walne zgromadzenie decyzji o wypłacie dywidendy – po dniu ustalenia osób
uprawnionych do otrzymania dywidendy (tj. po dniu dywidendy).
Zgodnie ze Szczegółowymi Zasadami działania KDPW wniosek o dokonanie asymilacji powinien być złożony
minimum na 7 dni roboczych przed dniem asymilacji. Emitent podejmie też niezwłocznie wszelkie działania
związane z wprowadzeniem tych akcji do obrotu giełdowego.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 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, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
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