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Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ZAMET Spółki Akcyjnej z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim („Emitent”), w nawiązaniu do raportu Emitenta 
nr 8/2018 z dnia 30 marca 2018 roku, informuje, iż po konsultacji z niezależnym audytorem przeprowadzającym 
badanie sprawozdania rocznego i skonsolidowanego sprawozdania rocznego Emitenta za rok obrotowy 2017, w 
dniu dzisiejszym podjął uchwałę w przedmiocie utworzenia w ciężar wyników roku obrotowego 2017, rezerwy w 
kwocie 590 tys. EUR. Jak wskazano w raporcie nr 8/2018, powyższa rezerwa została utworzona wskutek powzięcia 
przez Emitenta informacji, o zamiarze obciążenia Emitenta karą umowną z tytułu rzekomego opóźnienia w 
realizacji przedmiotu umowy (o zawarciu którego, Emitent informował raportem bieżącym nr 12/2016) oraz innymi 
kosztami dotyczącymi rzeczonej umowy, w łącznej wysokości zbliżonej do wysokości zawiązanej rezerwy. 
W opinii Zarządu, ewentualne obciążenie czy też dochodzenie roszczeń jak powyżej przez kontrahenta, byłoby 
nieuprawnione mając na uwadze okoliczności wykonywania kontraktu, a zatem na wypadek sporu, zarząd 
Emitenta podejmie stosowne środki prawne, w celu wyegzekwowania należności. 
Jednocześnie zarząd informuje, iż utworzenie powyższej rezerwy nie powoduje naruszenia kowenantów 
kredytowych, ustalonych w zawartych umowach kredytowych.

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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