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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).

ZAMET INDUSTRY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ZAMET INDUSTRY S.A.

Elektromaszynowy (ele)

(skróc ona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikac ji GPW w W-wie)

Piotrków Trybunalski

97-300
(kod poc ztowy)

(miejscowość)

Dmowskiego

38B
(ulica)

(numer)

(44) 648-90-00

(44) 648-91-52
(telefon)

(fax)

industry@zamet-industry.com.pl

www.zamet-industry.com.pl

(e-mail)

(www)

7712790864

100538529
(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkc ja

2017-03-24

Tomasz Jakubowski

Prezes Zarządu

2017-03-24

Przemysław Milc zarek

Wic eprezes Zarządu ds finansowyc h

Podpis

Komisja Nadzoru Finansowego

1

