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Informacja o otrzymaniu oferty nabycia udziałów w Fugo Zamet Sp. z o.o. oraz o podjęciu przez Zarząd Emitenta
decyzji o przeznaczeniu udziałów w Fugo Zamet Sp. z o.o. do sprzedaży.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informac je poufne.

Treść raportu:

Zarząd Zamet Industry S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (dalej „Emitent”) informuje, że w dniu 15.02.2017
roku, otrzymał od spółki Famur Famak S.A. z siedzibą w Kluczborku (dalej „Famak”), wstępną ofertę nabycia 100%
udziałów spółki Fugo Zamet sp. o.o. z siedzibą w Koninie (dalej „Fugo”). W ofercie Famak wskazał m.in. że z
uwagi na dobrą ocenę perspektyw rynku, na którym działa, i tym samym na konieczność poszukiwania
dodatkowych mocy produkcyjnych, jest zainteresowany przejęciem zakładu w Koninie, który dysponuje
odpowiednim parkiem maszynowym a także kompetencjami wpisującymi się w jego profil produkcji (tj. m.in. w
obrębie produkcji maszyn przeładunkowych oraz maszyn i urządzeń znajdujących zastosowanie w sektorze
górnictwa odkrywkowego). W przesłanej ofercie, Famak wskazał jednocześnie, że jest zainteresowany
zachowaniem mocy produkcyjnych i dalszym rozwojem konińskiego zakładu, po jego dostosowaniu do wymogów
realizowanej produkcji. W ofercie, Famak wstępnie oszacował wartość 100% udziałów w spółce Fugo, dających
tyle samo głosów w Zgromadzeniu Wspólników tej spółki, na wartość w przedziale od 12 mln zł do 15 mln zł.
Zarząd Emitenta informuje, że zważywszy na powyższą ofertę, a także w świetle prowadzonych w grupie
kapitałowej Zamet Industry działań restrukturyzacyjnych, o których informował m.in. w raporcie bieżącym nr
31/2016 oraz w raporcie okresowym za 3 kwartał 2016 roku, podjął w dniu dzisiejszym kierunkową decyzję o
przeznaczeniu do sprzedaży udziałów spółki Fugo i rozpoczęciu procesu poszukiwania najkorzystniejszej oferty na
zakup wskazanego aktywa - zarówno z punktu widzenia Emitenta, jak i z uwzględnieniem interesu Fugo Zamet Sp.
z o.o. Decyzja Zarządu Emitenta motywowana jest przede wszystkim koniecznością dostosowania skali
działalności do obecnej sytuacji na rynku, wynikającej m.in. ze znaczącego spowolnienia inwestycyjnego w
segmencie Oil & Gas.
Zarząd Emitenta informuje ponadto, że mając na uwadze powyższe okoliczności, a także ze względu na istotną
zmianę sytuacji rynkowej, w stosunku do okresu, w którym Emitent nabył udziały w spółce Fugo, Zarząd
postanowił skierować do TDJ Equity III Sp. z o.o. (tj. podmiotu, od którego pierwotnie nabył udziały) propozycję
podjęcia rozmów w sprawie obniżenia ceny nabycia przez Emitenta udziałów w Fugo.
O przebiegu powyższych rozmów i podejmowanych dalszych istotnych decyzjach w sprawie procesu zbycia przez
Emitenta udziałów w Fugo Zamet sp. z o.o. Zarząd Emitenta będzie informował w kolejnych raportach.
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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