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Zarząd spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa SA z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako „Spółka”)
informuje, że do raportu bieżącego Spółki nr 33/2015 pt. „Zwołanie Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki”, opublikowanego w dniu 19 maja 2015 roku (dalej jako „Raport”), dotyczącego
zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 15 czerwca 2015 r. (dalej jako „ZWZ”),
na którym głosowana ma być m.in. uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z
działalności w 2014 roku (dalej Sprawozdanie RN), omyłkowo nie dołączono wraz z projektami uchwał
ZWZ informacji o miejscu publikacji Sprawozdania RN, przy jednoczesnym braku dołączenia
przedmiotowego Sprawozdania RN do ww. raportu, jak również braku uprzedniego przekazania ww.
Sprawozdania RN do publicznej wiadomości na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
W związku z powyższym Spółka informuje, iż ww. Sprawozdanie RN zostało uprzednio umieszczone na
stronie internetowej Spółki pod adresem
http://www.famgk.com.pl/var/documents/6142/6144_pl.pdf
oraz uprzednio opublikowane raportem nr 2 CG/2015 (poprzez system EBI) w dniu 20 marca 2015 r.
(http://www.famgk.com.pl/var/documents/5911/5912_pl.pdf).

Sprawozdanie RN stanowi także załącznik do niniejszego raportu.
Pozostałe dane zawarte w przekazanym raporcie nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. 2013 nr 1382) w zw. z § 38
ust. 1 pkt. 1 – 3 oraz § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim (t.j. Dz.U. 2014, poz. 133).

