Podstawa prawna:

art. 539 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych
(Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), w związku z art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz. 1382 z późn. zm.)

PIERWSZE ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE DOKONANIA PODZIAŁU

Zarząd Spółki FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Armii Krajowej 51, wpisanej do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000048716 (dalej: Spółka Dzielona lub FAMUR S.A.), działając na podstawie 539 § 1
i 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej: ksh) po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze
dokonania podziału FAMUR S.A. Podział FAMUR S.A. będzie dokonany na podstawie art. 529 § 1 pkt
4 ksh, tj.: poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej, w postaci oddziału działającego pod
nazwą: FAMUR Spółka Akcyjna Infrastruktura Kopalni oddział w Katowicach do istniejącej spółki –
FAMUR PEMUG Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w
Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000145823 (dalej: Spółka Przejmująca lub FAMUR PEMUG Sp. z o.o.) na szczegółowych
warunkach określonych w Planie Podziału udostępnionym na podstawie art. 535§3 ksh bezpłatnie do
publicznej wiadomości na stronie internetowej www.famur.com.pl oraz w formie raportu bieżącego nr
20/2015 z dnia 30 kwietnia 2015r.
Akcjonariusze Spółki Dzielonej w terminie od dnia publikacji pierwszego zawiadomienia o planowanym
podziale - będą mogli zapoznawać się w siedzibie Spółki Dzielonej w Katowicach, ul. Armii Krajowej
51, 40-698 Katowice (od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00), z dokumentami o których
mowa w art. 540 ksh, do dnia podjęcia uchwały o podziale.

