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PIERWSZE ZAWIADOMIENIE ZARZĄDU KOPEX S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH 
O ZAMIARZE DOKONANIA PODZIAŁU KOPEX S.A. 

I 
PRZENIESIENIA CZĘŚCI JEJ MAJĄTKU NA SPÓŁKĘ FAMUR S.A. 

 
 

Zarząd Spółki KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Grabowej 1, wpisanej do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - 
Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000026782 (dalej: Spółka Dzielona lub KOPEX S.A.), działając na podstawie 539 § 1 i 2 Kodeksu 
spółek handlowych (dalej: ksh) po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze dokonania 
podziału KOPEX S.A. i przeniesienia części jej majątku na spółkę FAMUR S.A. 
Podział KOPEX S.A. będzie dokonany na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 ksh, tj.: poprzez przeniesienie 
części majątku Spółki Dzielonej, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa obejmującą w 
szczególności aktywa operacyjne i udziały lub akcje w spółkach związanych z produkcją, serwisem 
oraz dystrybucją maszyn górniczych, a także procesami produkcyjnymi czy inwestycyjnymi opisanymi 
w Planie Podziału oraz zorganizowaną część przedsiębiorstwa stanowiącą działalność inwestycyjną 
związaną z nieruchomościami, na którą to składa się zespół nieruchomości inwestycyjnych wraz z 
aktywami i zobowiązaniami z nimi związanymi oraz wszystkie udziały i akcje spółek zagranicznych i 
krajowych z wyłączeniem wskazanych w Planie Podziału, na Spółkę Przejmującą (podział przez 
wydzielenie). 
Podział zostanie dokonany na szczegółowych warunkach określonych w Planie Podziału 
udostępnionym na podstawie art. 535 § 3 ksh bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronie 
internetowej Spółki oraz w formie raportu bieżącego nr 43/2017 z dnia 29 czerwca 2017r. 
 
Zgodnie z art. 540 § 3 ksh Spółka od dnia 13.02.2018 r. tj. nie później niż na miesiąc przed dniem 
rozpoczęcia walnego zgromadzenia, na którym ma być powzięta uchwała w sprawie podziału, 
nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie podziału, 
bezpłatnie udostępni do dokumenty, o których mowa w art. 540 § 1 i 2 ksh, na swojej stronie 
internetowej co umożliwi wspólnikom dostęp do tych dokumentów w wersji elektronicznej i ich druk. 
 
Jednocześnie Zarząd KOPEX S.A. informuje, że opinia biegłego rewidenta z badania Planu Podziału 
została udostępniona do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego nr 46/2017 z dnia 28 lipca 
2017 r., natomiast pisemne sprawozdanie Zarządu dotyczące podziału KOPEX S.A. sporządzone na 
podstawie art. 536 ksh zostało udostępnione do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego nr 
50/2017 z dnia 1 sierpnia 2017 r. 

 


