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Tytuł: Cofnięcie pozwu o stwierdzenie nieważności uchwał i o uchylenie uchwały
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa S.A. z dnia 15
września 2011r. złożonego przez Jupiter NFI S.A.
Data: 17:28,06.04.2012r.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 55/2011 oraz 3/2012, Zarząd FAM Grupa
Kapitałowa S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o
złożeniu przez akcjonariusza Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą
w Krakowie (Jupiter) do Sądu Okręgowego w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy
oświadczenia o cofnięciu pozwu w całości bez zrzeczenia się roszczenia, w sprawie
przeciwko Emitentowi o stwierdzenie nieważności uchwały Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Emitenta z dnia 15.09.2011 r. (NWZ) w sprawie przyjęcia sprawozdania
Komisji do sprawdzenia listy obecności oraz uchwały NWZ w przedmiocie połączenia
Emitenta i FAM Cynkowanie Ogniowe S.A., a także o uchylenie uchwały NWZ w
sprawie upoważnienia do nabywania akcji własnych Emitenta, uchwalenia Programu
Skupu Akcji Własnych Emitenta, oraz dokonania zmian w kapitałach własnych
Emitenta oraz w sprawie użycia kapitału zapasowego i rezerwowego (Pozew o
Stwierdzenie Nieważności Uchwał).
Cofnięcie pozwu nastąpiło w wyniku ugody zawartej w dniu 6 kwietnia 2012 r.
pomiędzy Emitentem a Jupiter, KCI S.A. oraz Gremi Solution S.A. (dawniej Eurofaktor
S.A.), dalej jako „Ugoda”. Na mocy postanowień Ugody Jupiter zobowiązał się cofnąć
w całości, bez zrzeczenia się roszczenia, Pozew o Stwierdzenie Nieważności Uchwał,
zaś Emitent zobowiązał się cofnąć w całości, bez zrzeczenia się roszczenia, pozew o
ustalenie, że Jupiter, KCI S.A. oraz Gremi Solution S.A. co najmniej od dnia 01.02.2010 r.
utraciły prawo głosu ze wszystkich posiadanych przez nich akcji Emitenta. Ponadto
Jupiter, KCI S.A. oraz Gremi Solution S.A. zobowiązały się nie dochodzić od Emitenta
kosztów postępowania związanych z postępowaniem o ustalenie utraty prawa głosu,
zaś Emitent zobowiązał się nie dochodzić od Jupitera kosztów postępowania
związanych z postępowaniem dot. stwierdzenia nieważności lub uchylenia uchwał
NWZ.
Powyższa informacja oznacza, że uchwały NWZ, w tym uchwała o połączeniu Emitenta
z FAM Cynkowanie Ogniowe S.A., nie są kwestionowane, termin na ich zaskarżenie
upłynął, zaś wedle wiadomości Emitenta nie został wniesiony żaden inny pozew

dotyczący zaskarżenia tych uchwał aniżeli pozew cofnięty w dniu dzisiejszym przez
Jupitera.

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych.

