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Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu nr 5/2017 z dnia 16 lutego 2017 roku oraz raportu nr 10/2017 z dnia 24 marca 2017 roku,
Zarząd Zamet Industry S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim („Emitent”) informuje o uzgodnieniu istotnych
warunków transakcji sprzedaży przez Emitenta na rzecz Famur Famak S.A. z siedzibą w Kluczborku („Kupujący”),
udziałów spółki Fugo Zamet Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie („Fugo”). W związku z powyższym, strony postanowiły o
zawarciu w dniu 3 kwietnia 2017 r. umowy sprzedaży, mocą której Kupujący nabywa 305.370 (trzysta pięć tysięcy
trzysta siedemdziesiąt) udziałów Fugo, stanowiących 100 proc. udziałów tej spółki i dających tyle samo głosów w
Zgromadzeniu Wspólników, wraz ze wszystkimi wynikającymi z nich prawami, za cenę 14.000.000 zł (czternaście
milionów złotych). Strony postanowiły, że cena sprzedaży zostanie zapłacona w terminie siedmiu dni od daty
zawarcia umowy sprzedaży. Kupujący nabywa prawo własności sprzedawanych udziałów z dniem 3 kwietnia 2017
roku.
Zarząd Emitenta wyjaśnia, że transakcja sprzedaży udziałów Fugo umożliwia dostosowanie mocy produkcyjnych
grupy kapitałowej Zamet Industry do sytuacji rynkowej, uwzględniwszy spowolnienie inwestycyjne w sektorze Oil &
Gas. Co więcej przyczyni się do dalszej optymalizacji kosztów działalności i tym samym zwiększenia
konkurencyjności grupy Zamet Industry, jak również zapewni znaczącą redukcję zadłużenia zewnętrznego grupy
kapitałowej Zamet Industry. Opisane powyżej korzyści, stanowią o zasadności przeprowadzonej transakcji
sprzedaży. Ponadto sprzedaż udziałów Fugo na rzecz Famur Famak S.A. umożliwia dalszy rozwój Fugo i efektywne
wykorzystanie jej potencjału.
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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