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W nawiązaniu do raportu nr 4/2016 z dnia 26 stycznia 2016 roku, Zarząd FAM GRUPA KAPITAŁOWA
S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako "Spółka" lub "Emitent") niniejszym informuje, że w dniu 31
stycznia 2016 roku podjął Uchwałę nr 4/2016 dotyczącą przydziału 790 (słownie: siedmiuset
dziewięćdziesięciu) obligacji na okaziciela serii D o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 10.000 PLN
(słownie: dziesięć tysięcy złotych) każda (dalej jako "Obligacje"), łącznie trzem podmiotom, które
dokonały zapisu i w sposób należyty opłaciły Obligacje.
Opłacenie Obligacji nastąpiło w formie potrącenia wzajemnych wierzytelności Emitenta z
Obligatariuszami posiadającymi obligacje serii A oraz serii B, wyemitowanych przez Cynkownię Wieluń
sp. z o.o. (wcześniej spółka zależna Emitenta; od dnia 30 października 2015 r. podmiot połączony z
Emitentem), których termin wykupu przypadał na dzień 31 stycznia 2016 r.
W związku z powyższym, Spółka informuje, że emisja Obligacji doszła do skutku, a Obligacje zostały
opłacone i objęte na łączną wartość PLN 7.900.000 (słownie: siedem milionów dziewięćset tysięcy
złotych). Szczegółowe informacje o emisji Obligacji, w tym m.in. cel i parametry emisji, a także
wysokość zobowiązań finansowych na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie
propozycji nabycia Obligacji, Emitent przekazał w raporcie bieżącym nr 4/2016 z dnia 26 stycznia 2016
roku. Jednocześnie Zarząd informuje, że wszystkie obligacje serii A oraz serii B wyemitowane przez
Cynkownię Wieluń sp. z o.o. przed połączeniem z Emitentem zostały spłacone.
Obligacje serii D nie będą miały formy dokumentu i będą ewidencjonowane przez Dom Maklerski
Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie.
PODSTAWA PRAWNA
§ 5 ust. 1 pkt 11 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 2009 r., nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

