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Korekta raportu bieżącego nr 5/2019 w sprawie zawiadomienia TDJ S.A w trybie art. 69 ust. 2 pkt. 2) w zw. z art. 87
ust. 5 pkt. 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2019 z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie otrzymania zawiadomienia TDJ
S.A w trybie art. 69 ust. 2 pkt. 2) w zw. z art. 87 ust. 5 pkt. 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) o
zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów, Zarząd FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach ("Emitent") informuje,
iż w iż w tytule raportu bieżącego oraz w raporcie bieżącym, o którym mowa w zdaniu poprzednim, omyłkowo
wskazano jako podstawę prawną art. 69 ust. 2 pkt. 2) Ustawy zamiast prawidłowego (wskazanego w
zawiadomieniu) art. 69 ust. 1 pkt. 2) Ustawy, którą to oczywistą omyłkę pisarską Emitent niniejszym raportem
koryguje:
Temat było:
„Zawiadomienie TDJ S.A w trybie art. 69 ust. 2 pkt. 2) w zw. z art. 87 ust. 5 pkt. 1) ustawy o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów”
Temat powinno być:
„Zawiadomienie TDJ S.A w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 2) w zw. z art. 87 ust. 5 pkt. 1) ustawy o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów”
Było:
„Zarząd FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach ("Emitent") podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 11 stycznia
2019 r. otrzymał zawiadomienie od TDJ S.A. z siedzibą w Katowicach („Zawiadamiający”) datowane na dzień 11
stycznia 2019 r., w którym, na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2) w zw. z art. 87 ust. 5 pkt. 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005
r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa”) informuje, że w wyniku zawarcia przez spółkę zależną od
Zawiadamiającego tj. TDJ Equity I sp. z o.o. (dalej: „Akcjonariusz”) transakcji pakietowych obejmujących łącznie
sprzedaż 57.476.321 akcji Emitenta, których przeniesienie nastąpiło w dniu 11 stycznia 2019 r., Zawiadamiający
zmniejszył pośredni udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta do ok. 46,89%.”
Powinno być:
„Zarząd FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach ("Emitent") podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 11 stycznia
2019 r. otrzymał zawiadomienie od TDJ S.A. z siedzibą w Katowicach („Zawiadamiający”) datowane na dzień 11
stycznia 2019 r., w którym, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) w zw. z art. 87 ust. 5 pkt. 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005
r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa”) informuje, że w wyniku zawarcia przez spółkę zależną od
Zawiadamiającego tj. TDJ Equity I sp. z o.o. (dalej: „Akcjonariusz”) transakcji pakietowych obejmujących łącznie
sprzedaż 57.476.321 akcji Emitenta, których przeniesienie nastąpiło w dniu 11 stycznia 2019 r., Zawiadamiający
zmniejszył pośredni udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta do ok. 46,89%.”
Pozostała treść raportu bieżącego pozostaje bez zmian.
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