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Treść raportu:

Zarząd Zamet Industry S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim („Emitent”) informuje o zawarciu w dniu 21 
marca 2016 roku, umowy wielocelowej linii kredytowej, pomiędzy Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w 
Warszawie („Bank”) a Fugo Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie (będącą spółką zależną Emitenta) oraz Emitentem 
(„Kredytobiorcy”), mocą której Bank udziela Kredytobiorcom limitu kredytowego do wysokości 15.000.000 zł 
(piętnaście milionów złotych) oraz o zawarciu pomiędzy Bankiem a Fugo Sp. z o.o. („Kredytobiorca”) umowy o limit 
skarbowy, w ramach której Bank udziela Kredytobiorcy możliwości zawierania transakcji skarbowych do 
wysokości 4.000.000 zł (czterech milionów złotych).

W ramach limitu wynikającego z umowy wielocelowej linii kredytowej, Kredytobiorcy mogą skorzystać z kredytu w 
rachunku bieżącym, gwarancji bankowych lub akredytyw, w granicach określonych sublimitem dla poszczególnych 
produktów. Limit zostaje udzielony na okres do 19 marca 2019 roku (pierwszy bieżący okres udostępnienia 
kredytu), przy czym możliwy okres kredytowania w ramach umowy, wynosi dziesięć lat od dnia zawarcia. 
Oprocentowanie oraz pozostałe warunki umowy zostały ustalone na warunkach rynkowych. Zabezpieczeniem 
spłaty limitu stanowią (i) weksel własny in blanco Kredytobiorców, (ii) cesja generalna cicha z kontraktów oraz (iii) 
oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c, do kwoty 25.500.000 zł, z terminem 
obowiązywania do 21 marca 2029 roku. 

Kryterium uznania umowy jako znaczącej jest wysokość przyznanych limitów, która łącznie przekracza 10% 
kapitałów własnych Emitenta, wg stanu na dzień 31.12.2015 roku, wskazanych w ostatnim opublikowanym 
sprawozdaniu finansowym Emitenta. 

Emitent informuje, że powyższa umowa zostaje zawarta w celu zapewnienia Fugo Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie 
możliwości finansowania bieżącej działalności operacyjnej.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 3) 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 (t. jedn. Dz.U. 2014 poz. 133).
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