Katowice, dnia 31 lipca 2015 r.

Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące planowanego podziału Emitenta

Podstawa prawna:

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania

instrumentów

finansowych

do

zorganizowanego

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. nr 185 poz.
1439 z 2009, z późn. zm.) w związku § 21 ust. 3 rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259, z późn. zm.).

FAMUR S.A. (dalej: „Emitent”), w wykonaniu obowiązku publikacji pisemnego
stanowiska Zarządu odnośnie planowanego podziału Emitenta wynikającego z § 21 ust. 3
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 ze zm.), przedstawia pisemne stanowisko
Zarządu Emitenta w sprawie podziału FAMUR Spółka Akcyjna poprzez przeniesienie części
majątku Emitenta na FAMUR PEMUG sp. z o.o.
FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach informuje, iż wszelkie przesłanki ekonomiczne
i prawne leżące u podstaw dokonania podziału Emitenta, zgodnie z warunkami tego podziału
określonymi w „Planie podziału spółki FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach” („Plan
Podziału”) z dnia 30 kwietnia 2015 r., zamieszczonym w raporcie bieżącym nr 20/2015 z dnia
30 kwietnia 2015 r., pozostają w pełni aktualne. Zarząd FAMUR S.A. podjął decyzję
o wydzieleniu ze struktur FAMUR S.A. - jako spółki opartej w głównej mierze na produkcji
maszyn i urządzeń - działalności o charakterze typowo usługowym. Zdaniem Zarządu,
bieżące zmiany organizacyjne pozwolą na uzyskanie wymiernych korzyści biznesowych
wynikających

z

faktu

optymalizacji

procedur

wewnętrznych

Grupy

FAMUR,

przy

jednoczesnym ich dostosowaniu do specyfiki działalności prowadzonej przez poszczególne
linie biznesowe. Wydzielenie Segment Infrastruktury Górniczej będzie potwierdzeniem
utrwalonego w praktyce podziału organizacyjnego Spółki i Grupy.
Zarząd Emitenta wskazuje, że w jego ocenie ekonomiczne skutki planowanego
Podziału będą korzystne dla Spółki. W szczególności Zarząd wskazuje, że w ramach
procedury podziału oczekuje, że w szczególności dojdzie do: reorganizacji struktury
wewnętrznej Spółki, usprawnienia działalności, koncentracji procesów Spółki na głównym
przedmiocie jej działalności oraz ograniczenia ponoszonych przez Spółkę kosztów.
Zarząd podkreśla, że w majątku Spółki pozostaną wszelkie kluczowe składniki
niezbędne do kontynuowania działalności gospodarczej w kluczowych obszarach.
Zarząd Emitenta pozytywnie ocenia wpływ planowanego podziału na działalność
Grupy FAMUR i podtrzymuje swoje stanowisko, iż podział Emitenta na warunkach
określonych w Planie Podziału leży w interesie Emitenta oraz jego akcjonariuszy. Mając
uwadze powyższe, biorąc również pod uwagę, że biegły sporządził opinię z badania Planu
Podziału, zgodnie z którą Plan Podziału jest poprawny, rzetelny, a także spełnia wymogi art.
533 i art. 534 ksh (raport bieżący nr 35/2015 z dnia 20 lipca 2015 r.), Zarząd FAMUR S.A.
wyraża

pozytywne

stanowisko

odnośnie

planowanego

z postanowieniami Planu Podziału z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Podziału

Spółki

zgodnie

