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Treść raportu:

Niniejszy komunikat nie podlega dystrybucji, publikacji lub rozpowszechnianiu bezpośrednio lub pośrednio w
Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której
byłoby to ograniczone lub niezgodne z prawem.
Zarząd Famur S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 8 stycznia 2019 r. otrzymał
zawiadomienie od akcjonariusza – TDJ Equity I sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach („Akcjonariusz”), w którym
Akcjonariusz poinformował, że w związku z realizacją Strategii TDJ na lata 2018-2022, po złożeniu zawiadomienia
rozpocznie się proces przyspieszonej budowy księgi popytu („ABB"), którego celem będzie sprzedaż przez
Akcjonariusza nie więcej niż 57.476.321 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących
nie więcej niż 10,0% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz reprezentujących nie więcej niż 10,0% ogólnej
liczby głosów w Spółce („Akcje Sprzedawane”).
Zgodnie z przywołanym wyżej zawiadomieniem:
Otwarcie księgi popytu nastąpi niezwłocznie i może być zakończone w każdym czasie. Cena oraz liczba Akcji
Sprzedawanych zostaną ogłoszone po zamknięciu księgi popytu. Akcjonariusz zastrzega sobie prawo do zmiany
warunków lub terminów ABB w dowolnym momencie.
Intencją Akcjonariusza jest pozostanie strategicznym inwestorem w Spółce i dalsze wspieranie Spółki w jej
dynamicznym rozwoju. W związku z ABB, Akcjonariusz zobowiązał się do przestrzegania 180-dniowego okresu
ograniczenia zbywalności pozostałych posiadanych akcji zwykłych Spółki.
mBank S.A. pełni rolę Wiodącego Globalnego Koordynatora (ang. Lead Global Coordinator) oraz
Współprowadzącego Księgę Popytu (ang. Joint Bookrunner), WOOD & Company Financial Services, a.s. Spółka
Akcyjna, Oddział w Polsce pełni rolę Globalnego Koordynatora (ang. Joint Global Coordinator) oraz
Współprowadzącego Księgę Popytu (ang. Joint Bookrunner), a Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro
Maklerskie pełni rolę Współprowadzącego Księgę Popytu (ang. Joint Bookrunner).
Niniejszy materiał nie jest materiałem promocyjnym w rozumieniu art. 53 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych, ze zmianami.
Niniejszy materiał ani żadna jego cześć nie jest przeznaczony do dystrybucji bezpośrednio lub pośrednio w
Stanach Zjednoczonych Ameryki lub w innych jurysdykcjach, w których taka dystrybucja, publikacja lub użycie
podlegałyby ograniczeniom lub byłyby niezgodne z prawem. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym
materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach
wartościowych z 1933 r. ze zm. („amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”), i mogą być oferowane lub
sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki wyłącznie na podstawie zwolnienia z obowiązku rejestracji lub w
ramach transakcji, która nie podlega obowiązkowi rejestracji na mocy amerykańskiej Ustawy o Papierach
Wartościowych.
Niniejszym materiał (oraz informacje w nim zamieszczone) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów
wartościowych ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych lub zachęty/rekomendacji do
nabycia papierów wartościowych oraz w żadnych okolicznościach nie stanowi podstawy do podejmowania decyzji
o nabyciu papierów wartościowych Spółki.
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