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Przydział obligacji serii B
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Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Nawiązując do raportu bieżącego nr 53/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r., nr 86/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. oraz
nr 72/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r., w których Famur S.A. ("Emitent" "Spółka") poinformował o ustaleniu i
uruchomieniu, a następnie przedłużeniu do dnia 31 grudnia 2019 r. programu emisji obligacji w ramach, którego
Emitent może przeprowadzać emisję obligacji do łącznej kwoty (wartość nominalna) 500.000.000,00 PLN
("Program Emisji Obligacji"), oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2019 r. z dnia 9 maja 2019 r., w którym
Emitent poinformował o podpisaniu umowy programowej z Santander Bank Polska S.A. oraz Powszechną Kas ą
Oszczędności Bank Polski S.A. oraz o zamiarze przeprowadzenia emisji obligacji w ramach Programu Emisji
Obligacji w drugim kwartale 2019 r., oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2019 z dnia 12 czerwca 2019
r., w którym Emitent poinformował o podjęciu decyzji o emisji obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej nie
wyższej niż 200.000.000,00 zł, Zarząd Emitenta informuje, że na mocy uchwały Zarządu Emitenta nr 86/2019 z dnia
19 czerwca 2019 r. postanowił o dokonaniu przydziału 200.000 obligacji serii B o wartości nominalnej 1000,00
złotych każda i łącznej wartości nominalnej 200.000.000,00 zł („Obligacje Serii B”) podmiotom, które
subskrybowały obligacje tj. złożyły w sposób ważny i skuteczny Formularz Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji
Serii B Spółki FAMUR S.A. Przydział Obligacji Serii B został dokonany pod warunkiem ich opłacenia na podstawie
instrukcji rozrachunku na zasadach przewidzianych w Warunkach Emisji Obligacji Serii B.
Obligacje w dacie emisji zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) na podstawie zleceń rozrachunku, o których mowa w §
11 Szczegółowych Zasad Działania KDPW.
Emisja Obligacji Serii B planowana jest na dzień 27 czerwca 2019 r.
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