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Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 14 oraz § 20 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, Zarząd FAM GRUPA
KAPITAŁOWA S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej FAM GK, Spółka Przejmująca) informuje, że w dniu dzisiejszym
powziął informację, iż w dniu 30 października 2015 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia (dzień
połączenia) FAM GK ze spółką działającą pod firmą Cynkownia Wieluń spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Wieluniu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000487007, o kapitale zakładowym w wysokości 368.950,00 PLN, o numerze REGON: 147019907 i numerze NIP:
5272706751 (dalej Spółka Przejmowana).
Podstawowym przedmiotem działalności FAM GK są usługi zabezpieczania antykorozyjnego elementów stalowych
poprzez cynkowanie ogniowe. W trzech własnych zakładach świadczy usługi zabezpieczenia antykorozyjnego
elementów stalowych. Spółka Przejmowana także działa w branży związanej z zabezpieczeniami antykorozyjnymi
konstrukcji stalowych. Podstawowym profilem jej działalności jest świadczenie usługi cynkowania ogniowego
zanurzeniowego.
Połączenie nastąpiło na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej KSH) poprzez przeniesienie
całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.
Zważywszy że Spółka Przejmowana była spółką w 100% zależną od FAM GK (FAM GK był jedynym udziałowcem tej
spółki) stosownie do art. 515 § 1 KSH połączenie zostało dokonane bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
Przejmującej, z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca była właścicielem wszystkich udziałów w Spółce Przejmowanej.
Połączenie odbyło się w trybie uproszczonym na podstawie art. 516 KSH, tj. bez sporządzania pisemnego sprawozdania
uzasadniającego połączenie i bez poddania planu połączenia badaniu przez biegłego.
W wyniku połączenia, FAM GK – zgodnie z art. 494 § 1 KSH – wstąpiła z dniem połączenia tj. 31 października 2015 roku
we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.
Szczegółowe zasady połączenia zostały określone w Planie Połączenia uzgodnionym i podpisanym w dniu 10 sierpnia
2015 roku oraz opublikowanym raportem bieżącym 57/2015 z dnia 11 sierpnia 2015 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 14 oraz § 20 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.

