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Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 185, poz. 1439 z 2009 r. ze zmianami), Zarząd FAM
Grupa Kapitałowa S.A. (dalej Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od
THC Fund Management Limited z siedzibą na Cyprze (dalej Oferent), akcjonariusza
Spółki posiadającego 30,02% akcji Spółki uprawniających do 31,12% głosów na Walnym
Zgromadzeniu Spółki (a wspólnie z podmiotami powiązanymi 31,76% akcji Spółki
uprawniających do 32,92% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki), wiążącą ofertę
zakupu pakietu 459 228 (czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia
osiem) akcji Stradom S.A. z siedzibą w Częstochowie (dalej Stradom), stanowiących
łącznie 72,56% akcji w kapitale zakładowym Stradom, za cenę w łącznej kwocie
11 678 168,04 PLN, przy czym oferta ta obejmuje zakup:
• 217 519 (słownie: dwieście siedemnaście tysięcy pięćset dziewiętnaście) akcji,
stanowiących łącznie 34,37% akcji Stradom, bezpośrednio od Spółki za cenę w
kwocie 5 531 508,17 PLN, tj. 25,43 PLN za jedną akcję, ,
• 60 420 (słownie sześćdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji, od Molke Sp. z
o.o. z siedzibą we Wrocławiu, podmiotu w 100% kontrolowanego przez Spółkę,
za cenę w kwocie 1 536 480,60 PLN, tj. 25,43 PLN za jedną akcję, stanowiących
pakiet około 9,55% akcji Spółki,
• 60 420 (słownie sześćdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji, od PWR
Investment Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, podmiotu w 100%
kontrolowanego przez Spółkę, za cenę w kwocie 1 536 480,60 PLN, tj. 25,43 PLN
za jedną akcję, stanowiących pakiet około 9,55% akcji Spółki,
• 60 449 (słownie sześćdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć) akcji, od
Partnerstwo Kapitałowe Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, podmiotu w 100%
kontrolowanego przez Spółkę, za cenę w kwocie 1 537 218,07 PLN, tj. 25,43 PLN
za jedną akcję, stanowiących pakiet około 9,55% akcji Spółki,
• 60 420 (słownie sześćdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji, od Mag-Bud
Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, podmiotu w 100%

kontrolowanego przez Spółkę, za cenę w kwocie 1 536 480,60 PLN, tj. 25,43 PLN
za jedną akcję., stanowiących pakiet około 9,55% akcji Spółki,
Oferent zastrzegł przy tym, iż zakup akcji Stradom nastąpi poprzez podmiot wskazany
przez Oferenta (w szczególności poprzez powołaną w tym celu spółkę).
Złożona Spółce oferta pozostaje ważna przez 2 tygodnie od dnia jej złożenia, przy czym.
Oferent wskazał, iż zakłada, że podpisanie umowy ostatecznej regulującej szczegółowo
prawa i obowiązki stron związane z transakcją nastąpi nie później niż w momencie
wygaśnięcia oferty.
Pozyskanie powyższej oferty jest związane z zapoczątkowanym we wrześniu 2013
procesu sprzedaży akcji Stradom o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym
138/2013 i 155/2013
Podstawa prawna: 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.

