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Warszawa, 23 lutego 2010
NWZA FAM Grupa Kapitałowa

Dnia 23 lutego Zarząd FAM GK zwołał NWZA Spółki na dzień 23 marca. Do
najważniejszych punktów porządku obrad należą z pewnością kwestia umorzenia
852 960 akcji własnych oraz emisja obligacji na kwotę do 15 000 000 mln zł.
Planowana emisja obligacji ma pomóc Spółce w restrukturyzacji zadłużenia bankowego,
oraz być dla niej dodatkową opcją finansowania. Emisja obligacji nastąpi w drodze oferty
prywatnej. Uchwała przewiduje uszczegółowienie parametrów emisji obligacji przez
Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej.
"Emisja obligacji byłaby ostatnim elementem restrukturyzacji naszego zadłużenia
bankowego - jego zamiana na obligacje wraz z podpisaniem porozumienia
restrukturyzacyjnego z bankami znacząco poprawi sytuację finansową Spółki. Osobiście
mam nadzieję sprawnie przeprowadzić proces emisji i zakończyć subskrypcję obligacji
najpóźniej do końca kwietnia 2010." - powiedział Dariusz Zieliński, Prezes Zarządu FAM
Grupa Kapitałowa SA.
Informacje o Grupie:
FAM Grupa Kapitałowa SA (dawniej FAM Technika Odlewnicza SA) to holding obejmujący 5 spółek prowadzących
działalność w segmentach: odlewniczym, cynkowniczym, tkanin technicznych i konstrukcji przemysłowych. Spółka
holdingowa – FAM Grupa Kapitałowa SA – pełni funkcję zarządczą w ramach grupy.
Najważniejsze spółki z Grupy to:
FAM Grupa Kapitałowa SA – podmiot dominujący. Działalność spółki koncentruje się na kwestiach związanych
z zarządzaniem strategicznym holdingiem i budowie wartości portfela spółek zależnych, w szczególności
nadzorem nad strategiami poszczególnych segmentów biznesowych, nadzorem właścicielskim nad spółkami
portfelowymi, operacjami kapitałowymi (akwizycje, sprzedaż, fuzje, podziały spółek portfelowych), relacjami
inwestorskimi oraz koordynacją polityki finansowej.
FAM Cynkowanie Ogniowe SA prowadzi działalność w branży cynkowniczej, w trzech własnych zakładach
świadcząc usługi zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych. Wśród zabezpieczanych przed korozją
wyrobów znajdują się przede wszystkim systemy ogrodzeniowe, stalowe konstrukcje budowlane, kraty
pomostowe, bariery drogowe.
Mostostal Wrocław SA prowadzi działalność w segmencie konstrukcji przemysłowych w oparciu o marki
Mostostal Wrocław i Metalplast Oborniki. Świadczy kompleksowe usługi realizacji inwestycji w zakresie
przemysłowych obiektów i instalacji chłodniczych oraz sztucznych lodowisk. Spółka jest również znaczącym
producentem urządzeń chłodniczych, zbiorników, a także prowadzi działalność związaną z produkcją obiektów
modułowych i stolarki otworowej.
Stradom SA jest największym polskim producentem i eksporterem tkanin i przędz technicznych z polipropylenu.
Prawie 50% sprzedaży firmy stanowi eksport. Główne rynki zbytu to: Hiszpania, Niemcy, Holandia, Włochy,
Czechy, Węgry.
FAM - Technika Odlewnicza Sp. z o.o. prowadzi działalność w segmencie odlewniczym – produkując odlewy z
metali lekkich i nieżelaznych. Przedsiębiorstwo posiada duży udział w polskim rynku okuć budowlanych oraz
akcesoriów meblowych. FAM rozwija zdolności produkcyjne w obszarze wyrobów ze stopów cynku, magnezu i
aluminium oraz zwiększa eksport na nowych wymagających rynkach, m.in. Europy Zachodniej.

Dodatkowych informacji udziela:
Andrzej Różycki, ar@innerlook.pl, +48 504 255 899

