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Informacja dotycząca zmian umów kredytowych z Raiffeisen Bank Polska S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Zamet S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał 
dwustronnie podpisane aneksy do umów o limit wierzytelności, na podstawie których to umów, Raiffeisen Bank 
Polska S.A. udziela finansowania obrotowego na rzecz Emitenta oraz spółek podporządkowanych. Zmiany o 
których mowa dotyczą:
- wydłużenia terminu obowiązywania umowy z dnia 12 maja 2009 roku z późniejszymi zmianami, o limit 
wierzytelności, zawartej przez: (1) Zamet S.A. oraz (2) Zamet Industry Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością 
sp.k. oraz (3) Mostostal Chojnice Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dalej: „Kredytobiorcy”), do dnia 
31 października 2025 r. (przed zmianą: 31 październik 2022 r.), w tym wydłużenia dostępności kredytu w rachunku 
bieżącym do dnia 30 października 2020 r. (przed zmianą: 31 październik 2018 r.) z jednoczesnym zwiększeniem 
dostępnego kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 15.000.000 zł (przed zmianą: 10.000.000 zł). Łączna 
maksymalna wartość limitu nie uległa zmianie i wynosi 28.000.000 zł. 
- wydłużenia terminu obowiązywania umowy z dnia 17 sierpnia 2010 roku z późniejszymi zmianami, o limit 
wierzytelności, zawartej przez: Zamet Budowa Maszyn S.A. (dalej: „Kredytobiorca”), do dnia 31 października 2025 r. 
(przed zmianą: 31 październik 2019 r.), w tym wydłużenia dostępności kredytu w rachunku bieżącym do dnia 30 
października 2020 r. (przed zmianą: 31 październik 2018 r.) z jednoczesnym zwiększeniem dostępnego kredytu w 
rachunku bieżącym do wysokości 10.000.000 zł (przed zmianą: 4.000.000 zł). Łączna maksymalna wartość limitu 
nie uległa zmianie i wynosi 18.000.000 zł. 
Zarząd wyjaśnia iż powyższe zmiany umów zostały dokonane na wniosek Emitenta i dotyczą realizacji potrzeb 
Emitenta w zakresie dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania i dopasowania ich do zapotrzebowania na 
kapitał obrotowy w zakresie realizowanych i przewidywanych kontraktów. 
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