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Na podstawie § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133),
w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 56/2015, zarząd spółki pod firmą: FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. z siedzibą we
Wrocławiu (dalej jako „FAM GK” lub „Spółka Przejmująca”) informuje, że w dniu wczorajszym (tj. 10 sierpnia 2015
roku) zarządy FAM GK oraz spółki Cynkownia Wieluń sp. z o.o. z siedzibą w Wieluniu (dalej jako „Spółka
Przejmowana”), uzgodniły i podpisały plan połączenia spółek (dalej jako „Plan Połączenia”). Plan Połączenia został
zaakceptowany przez Radę Nadzorczą FAM GK uchwałą nr VIII/537/12/2015.
Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako „KSH”) poprzez przeniesienie
całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w trybie art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki Przejmującej, z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest właścicielem wszystkich udziałów w
Spółce Przejmowanej. Połączenie odbędzie się w trybie uproszczonym na podstawie art. 516 § 6 KSH w zw. z art. art.
516 § 5 KSH, tj. m.in. bez sporządzania pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie i bez poddania Planu
Połączenia badaniu przez biegłego.
O zamiarze połączenia FAM GK informował w raporcie bieżącym numer 56/2015, przedstawiając uzasadnienie
podjęcia decyzji o zamiarze połączenia oraz informacje o celach długookresowych, które mają zostać zrealizowane w
wyniku podjętych działań.
Plan Połączenia udostępniony zostanie do publicznej wiadomości w trybie art. 500 § 21 KSH na stronie internetowej
FAM GK, tj. www.famgk/relacje-inwestorskie.pl, nieprzerwanie począwszy od dnia publikacji niniejszego raportu, aż
do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej i Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, na
których zostaną podjęte uchwały o połączeniu.
Plan Połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 § 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu
bieżącego.

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 w zw. z § 5 ust. 1 pkt 13 i § 19 ust. 1
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

