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Treść raportu:

Zarząd Zamet Industry S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęła do spółki obustronnie 
podpisana umowa pożyczki, zawarta pomiędzy Emitentem (Pożyczkobiorcą) a Fabryką Maszyn Glinik S.A. z 
siedzibą w Gorlicach (Pożyczkodawca), na mocy której Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie 
20.920.000,00 zł (dwadzieścia milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy 00/100 złotych), z terminem spłaty do 
dnia 31 marca 2014 roku. Strony ustaliły oprocentowanie pożyczki w oparciu o stawkę WIBOR1M powiększoną o 
marżę. Odsetki będą naliczane w okresach miesięcznych i rozliczone na koniec okresu obowiązywania umowy. 
Umowa jest opatrzona datą 24 stycznia 2014 roku. Pożyczka została udzielona w dniu dzisiejszym. Kryterium 
uznania umowy za znaczącą jest wartość udzielonej pożyczki, która przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, 
wynoszących 123.512 tys. zł – wg stanu na dzień 30.09.2013r., wskazanego przez Emitenta w ostatnim 
sprawozdaniu finansowym QSr 3/2013.

Emitent wyjaśnia, iż Fabryka Maszyn Glinik S.A. jest podmiotem bezpośrednio zależnym od TDJ S.A. oraz 
pośrednio zależnym od Pana Tomasza Domogały i tym samym jest jednostką powiązaną z Emitentem w 
rozumieniu Art.3 ust.1 pkt 43) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2013, poz.330). 
Przedmiotowa umowa pożyczki została zawarta na warunkach rynkowych, a jej celem jest optymalizacja 
finansowania zewnętrznego Emitenta, z wykorzystaniem synergii w ramach Grupy Kapitałowej TDJ Spółki 
Akcyjnej. 

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 3)  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie 
informacji bieżących i okresowych (...) (Dz.U. 2009 Nr 33 poz. 259 z późn.zm.)
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