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Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2017 z dnia 9 maja 2017 r., dotyczącego złożenia przez Emitenta 
warunkowych ofert nabycia akcji Kopex S.A. oraz przyjęcia modelu integracji Grupy FAMUR z Grupą KOPEX, Zarząd 
Emitenta informuje o zawarciu przez Famur S.A. (Kupujący), z jednostkami zależnymi od TDJ S.A. (Sprzedający), w 
dniu 26 czerwca 2017 r. transakcji sprzedaży 48.932.015 szt. akcji zwykłych na okaziciela Kopex S.A., stanowiących 
65,83% udziału w kapitale zakładowym Kopex S.A. oraz dających tyle samo głosów podczas walnego 
zgromadzenia Kopex S.A., za łączną kwotę 204.046.502,55 zł (dwieście cztery miliony czterdzieści sześć tysięcy 
pięćset dwa złote, 55/100) – dalej jako „Transakcja”. Cena nabycia jednej akcji Kopex S.A. wynosi 4,17 zł (cztery 
złote, 17/100).    

Nabycie akcji Kopex S.A. zostało zrealizowane w transakcjach pakietowych na sesji giełdowej w dniu 26 czerwca 
2017r., z terminem realizacji następnego dnia roboczego, tj. 27 czerwca 2017 r. oraz ze względu na małą wartość 
jednego z pakietów, w formie umowy cywilnoprawnej z dnia 26 czerwca 2017r.

Nabycie pakietu kontrolnego akcji Kopex S.A. stanowi jeden z kluczowych kroków w realizacji modelu integracji 
Grupy FAMUR z Grupą KOPEX. Spółka sfinansuje Transakcję ze środków otrzymanych w związku z emisją nowych 
akcji, uchwaloną przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Famur S.A. w dniu 5 czerwca 2017r., o czym Emitent 
informował w raporcie bieżącym nr 27/2017 z dnia 5 czerwca 2017r. oraz nr 34/2017 i 35/2017 z dnia 9 czerwca 
2017r. Z chwilą nabycia wyżej wymienionych akcji Kopex S.A, Emitent stanie się jednostką dominującą wobec 
Kopex S.A.
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