
RB 3 2017ZAMET INDUSTRY S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2017

Data sporządzenia: 2017-02-01

Skrócona nazwa emitenta
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Temat

Zawarcie przez jednostkę zależną  aneksu do umowy współpracy z mBank S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Zamet Industry S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim („Emitent”) informuje o zawarciu w dniu 
dzisiejszym  aneksu do umowy o współpracy z 18 marca 2015 roku, zawartej pomiędzy spółką zależną od 
Emitenta -  Zamet-Budowa Maszyn S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach („Kredytobiorcą”) - a mBank  S.A. z 
siedzibą w Warszawie („Bank”), o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 3/2015 z 19 marca 2015 roku. 
Strony w aneksie wydłużyły termin ważności limitu, w ramach którego Kredytobiorca ma prawo do korzystania z 
produktów bankowych, do 31 października 2019 roku. Emitent informuje, że zmianie uległa wartość limitu z 
20.000.000 zł do 12.000.000 zł. Kredytobiorca udzieli Bankowi dodatkowego zabezpieczenia, w postaci 
oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5) Kodeksu Postępowania Cywilnego w formie 
aktu notarialnego, do kwoty 18.000.000 zł z określeniem terminu wystąpienia z wnioskiem o nadanie aktowi 
notarialnemu klauzuli wykonalności do dnia 31 października 2023 roku. Strony dokonały ponadto zmiany sumy 
hipoteki umownej łącznej, określonej w umowie o współpracy z 18 marca 2015 r., która została zmniejszona z 
kwoty 30.000.000 zł do kwoty 18.000.000 zł.  W ramach limitu Kredytobiorca jest upoważniony do skorzystania z 
następujących produktów bankowych: gwarancji do kwoty 10.000.000 zł oraz kredytu w rachunku bieżącym do 
kwoty 10.000.000 zł. Pozostałe istotne warunki umowy nie uległy zmianie i w ocenie Emitenta są warunkami 
rynkowymi, powszechnie stosowanymi przy tego rodzaju umowach. 

Podstawa prawna: Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 
kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające 
dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 
2004/72/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG).
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