FAMUR S.A.

RB 47 2019
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bie żący nr

47

/

2019

2019-08-05

Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
FAMUR S.A.
Temat

Uruchomienie procesu dezinwestycji majątku nieoperacyjnego w formie przetargu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd FAMUR S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 5 sierpnia 2019 r. powziął informację o pozytywnym
zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą decyzji Zarządu o wszczęciu i przeprowadzeniu procedury przetargowej,
zmierzającej do wyłonienia nabywcy wszystkich udziałów spółki zależnej Emitenta De Estate sp. z o.o. („SPV”), a
tym samym na kontynuację w formie przetargu procesu dezinwestycji nieruchomości zbędnych do prowadzenia
działalności operacyjnej przez Grupę FAMUR („Przetarg”). Zgodnie z przyjętymi założeniami czas trwania Przetargu
określono na okres od 06.08.2019 do 21.11.2019 r. Podjęte działania dezinwestycyjne są związane z przyjętą
przez Grupę FAMUR strategią, zakładającą między innymi koncentrację działalności na obszarach bezpoś rednio
związanych z core business Grupy Famur. W toku rozpoczętego procesu, Zarząd Emitenta planuje przeznaczyć do
zbycia istotną część nieruchomości nieoperacyjnych należących do Grupy FAMUR a stanowiących obecnie
majątek zależnej od Emitenta spółki celowej - SPV. Aktywa Grupy FAMUR, przeznaczone do dezinwestycji i nie
będące na dzień ogłoszenia Przetargu majątkiem SPV zostaną zbyte w formie osobnych transakcji rynkowych nie
związanych z realizowanym Przetargiem.
Zarząd Emitenta przedstawia poniżej przyjęty terminarz zdarzeń związanych z Przetargiem:
06.08.2019
Uruchomienie postępowania
07.08.2019 – 21.11.2019 Udostępnienie szczegółowych danych dotyczących SPV i nieruchomości;
wizje lokalne
08.11.2019
Data końcowa wpłaty wadium
22.11.2019
Ostateczny termin złożenia ofert wiążących
25.11.2019 – 16.12.2019 Licytacja w przypadku wpłynięcia kilku najkorzystniejszych ofert.
20-22.12.2019
Data rozstrzygnięcia postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty
Emitent wskazuje, że dodatkowe informacje (w tym dane dotyczące nieruchomości, warunki składania ofert oraz
zasady, na których możliwe jest kompleksowe zapoznanie się z sytuacją faktyczną i prawną SPV i nieruchomości),
zawarte zostały w zaproszeniu do składania ofert, które będzie dostępne na stronie internetowej Emitenta pod
adresem www.famur.com na stronie głównej oraz w zakładce Aktualności.
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