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Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym
podpisał zlecenie kupna 2.308 akcji na okaziciela spółki Stradom S.A. z siedzibą w
Częstochowie (dalej Stradom) – spółka zależna od Emitenta.
Transakcja nabycia akcji realizowana jest za pośrednictwem Trigon Dom Maklerski
S.A. z siedzibą w Krakowie, który prowadzi depozyt akcji na okaziciela Stradom, a
zbywcami akcji Stradom jest 26 osób fizycznych, które nie są powiązane z
Emitentem. Cena nabycia jednej akcji wynosi 10 złotych, łączna cena nabycia akcji
wyniesie 23.080 złotych.
Przedmiotem zlecenia są akcje na okaziciela serii A o wartości nominalnej 3,13
złotych akcja, o łącznej wartości nominalnej 7.224,04 złotych, stanowiące 0,365%
kapitału zakładowego Stradom i uprawniające do 0,365% głosów na Walnych
Zgromadzeniach Stradom.
Przeniesienie własności nabywanych akcji na Emitenta wraz z rejestracją
przeniesienia akcji na Emitenta w ewidencji instrumentów finansowych
prowadzonej w depozycie Domu Maklerskiego Trigon zostanie dokonane nie
później niż w następnym dniu roboczym po zawarciu transakcji i wpłacie przez
Emitenta kwoty na pokrycie ceny akcji.
Po dokonanej transakcji Emitent będzie posiadał 204.763 akcji Stradom,
stanowiących 32,35% w kapitale zakładowym Stradom i uprawniających do 32,35%
głosów na Walnych Zgromadzeniach Stradom, a wraz z jednostkami zależnymi
Emitent będzie posiadał 446.472 akcji Stradom, stanowiących 70,55% w kapitale
zakładowym Stradom oraz uprawniających do 70,55% głosów na Walnych
Zgromadzeniach Stradom.
Zakup akcji w kapitale zakładowym Stradom został sfinansowany ze środków
własnych Emitenta i ma charakter długoterminowej lokaty kapitału.

Zgodnie z zapisami statutu Stradom, w związku z przekroczeniem przez Emitenta
32 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Stradom, Emitent
jest zobowiązany w terminie 3 miesięcy od dnia zawiadomienia o tym zdarzeniu
Skarbu Państwa i Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, które są akcjonariuszami
Stradom oraz spółki Stradom, do przyjęcia ofert sprzedaży pozostałych akcji
Stradom. Przedmiotem oferty sprzedaży mogą być wyłącznie akcje w pełni opłacone
i wolne od jakichkolwiek obciążeń i roszczeń osób trzecich. Cena akcji określona w
ofercie sprzedaży powinna być równa cenie określonej w umowie, w wykonaniu
której Emitent stał się właścicielem akcji zapewniających ponad 32 % ogólnej liczby
głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Zarząd Emitenta informuje, że kapitał zakładowy Stradom składa się z 632.870 akcji
na okaziciela serii A o wartości nominalnej 3,13 złotych każda akcja, zatem
przedmiotem oferty sprzedaży może być 186.398 akcji Stradom, stanowiących
29,45% w kapitale zakładowym Stradom oraz uprawniających do 29,45% głosów na
Walnych Zgromadzeniach Stradom. Zamiarem Emitenta jest nabycie pozostałych
akcji Stradom.
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