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Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

FAMUR S.A. (dalej „Emitent”, „FAMUR”), działając na podstawie Art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia MAR, przekazuje
poniższą informację poufną, dotyczącą przyjęcia przez Zarząd w dniu 21.09.2018 r. "Strategii FAMUR na lata 2019
– 2023” oraz stanowiącej jej część polityki dywidendowej. Podanie do publicznej wiadomości informacji poufnej
zostało opóźnione w dniu 21.09.2018 r.
Treść informacji poufnej:
„FAMUR S.A. informuje o przyjęciu przez Zarząd w dniu 21.09.2018 r. "Strategii FAMUR na lata 2019 – 2023” oraz
stanowiącej jej część polityki dywidendowej (dalej: „Strategia”).
Strategia prezentuje założenia, cele oraz nowe kierunki rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta
(dalej: „Grupa FAMUR”), w oparciu o wykorzystanie potencjałów biznesowych i wartości, jakimi Emitent kieruje się
w prowadzonej działalności.
Poprzez realizację Strategii Grupa FAMUR chce być preferowanym globalnym dostawcą kompleksowych i
innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu wydobywczego i przeładunkowego.
Misją spółki natomiast jest zbudowanie zespołu ludzi, których wspólną pasją jest wspieranie klienta w realizacji
jego celów, poprzez dostarczanie efektywnych rozwiązań, uwzględniając
najwyższe standardy środowiskowe.
Przyjęty dokument zakłada rozwój Grupy FAMUR poprzez realizację działań mających na celu osiągniecie 4 celów
strategicznych, jakimi są:
- utrzymanie pozycji lidera na rynku polskim,
- osiąganie ponad 50% przychodów z rynków zagranicznych,
- uzyskanie udziału ponad 25% przychodów pochodzących z powtarzalnych źródeł,
- dywersyfikacja branżowa, poprzez wejście w segment hard rock mining.
Proces osiągania celów strategicznych będzie wspierany przez realizację działań transformacyjnych w trzech
kluczowych obszarach:
- doskonałości operacyjnej - dzięki optymalizacji struktur i procesów oraz uzyskaniu najwyższej efektywności w
działaniu,
- smart technology – poprzez inteligentne rozwiązania zapewniające efektywność, bezpieczeństwo i
niezawodność,
- zwiększania skali działalności - poprzez rozwój organiczny, partnerstwa strategiczne lub transakcje M&A.
W wyniku realizacji wyżej wymienionych celów Zarząd szacuje możliwość osiągnięcia 2,5-2,7 mld zł przychodów w
2023 roku (z wyłączeniem przychodów generowanych przez Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A.) przy
utrzymaniu zbliżonego do obecnego poziomu rentowności. W okresie do 2023 roku, skonsolidowane zadłużenie
netto powinno (liczone jako dług netto do EBITDA) zostać utrzymane na poziomie poniżej 2,0x.
W ramach Strategii Emitent przyjął politykę dywidendową, która zakłada rekomendowanie wypłaty dywidendy dla
akcjonariuszy na poziomie 50% - 100% zysku netto Emitenta. Jednocześnie, średnio w okresie 5 lat Zarząd
Emitenta przewiduje rekomendować wypłatę 75% wypracowanego zysku netto. Dopuszcza się odstępstwo od
przyjętej polityki dywidendowej, w przypadku istotnych akwizycji lub istotnej zmiany sytuacji rynkowej lub sytuacji
Emitenta, dla zachowania bezpiecznego poziomu zadłużenia FAMUR.”
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”.
Zarząd FAMUR S.A., zgodnie z zapisami statutu, w dniu tj. 21.09.2018 r. skierował do Rady Nadzorczej wniosek o
zatwierdzenie Strategii. W dniu 26.09.2018 r. Emitent powziął informację o zatwierdzeniu Strategii przez Radę
Nadzorczą w dniu 25.09.2018 r., w późnych godzinach wieczornych. W związku z powyższym Zarząd Emitenta
postanowił o przekazaniu powyższej utajnionej informacji do publicznej wiadomości.
W ocenie Spółki, opóźnienie przekazania powyższej informacji poufnej było uzasadnione z uwagi na fakt, iż
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W ocenie Spółki, opóźnienie przekazania powyższej informacji poufnej było uzasadnione z uwagi na fakt, iż
przekazanie jej w dniu 21.09.2018r. do publicznej wiadomości mogłoby negatywnie wpłynąć na prawidłową ocenę
informacji przez opinię publiczną, ze względu na trwający proces uzyskiwania wymaganej zgody Rady Nadzorczej
Spółki, co też mogłoby naruszyć słuszny prawnie uzasadniony interes Emitenta. Równocześnie Zarząd Em itenta
zapewnia, że był w stanie zapewnić poufność powyższej informacji w okresie opóźnienia.
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