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Temat

Aktualizacja informacji w sprawie sprzedaży udziałów spółki zależnej Fugo Zamet Sp. z o.o.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do informacji przekazanej raportem nr 5/2017 z dnia 16 lutego 2017 roku, Zarząd Zamet Industry 
S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim („Emitent”) informuje, że po uprzednim przeprowadzeniu działań 
mających na celu pozyskanie najkorzystniejszej oferty nabycia 100 proc. udziałów spółki Fugo Zamet Sp. z o.o. z 
siedzibą w Koninie, będącej spółką zależną Emitenta, podjął w dniu dzisiejszym decyzję o przystąpieniu do 
dalszych rozmów ze spółką Famur Famak S.A. z siedzibą w Kluczborku („Oferent”), mających na celu negocjacje 
oferty złożonej przez Oferenta (o której Emitent informował w raporcie nr 5/2017), oraz uzgodnienie szczegółowych 
warunków transakcji sprzedaży przez Emitenta na rzecz Oferenta, 100 proc. udziałów Fugo Zamet Sp. z o.o. 
dających tyle samo głosów na Zgromadzeniu Wspólników tej spółki. O uzgodnieniu istotnych warunków 
transakcji, w szczególności ceny sprzedaży, jak również o zawarciu umowy, Emitent poinformuje odrębnym 
komunikatem. Obie strony zadeklarowały chęć dążenia do przeprowadzenia transakcji niezwłocznie po ustaleniu 
jej warunków, przy czym Zarząd Emitenta przewiduje, że przybliżony termin sfinalizowania transakcji to pierwsza 
połowa kwietnia bieżącego roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 
kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające 
dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 
2004/72/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG).
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