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Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Zamet Industry S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym do spółki zależnej - Zamet Budowa Maszyn 
S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach (Spółka) wpłynęło zawiadomienie z PKO Bank Polski Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Warszawie (Bank) o spełnieniu warunków umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego 
nr 15102024980000830204351136, zawartej w dn. 19.08.2009r., pomiędzy Spółką a Bankiem, o której Emitent 
informował raportem bieżącym nr 21/2012.

W związku ze spełnieniem powyższych warunków, tj. po przedstawieniu przez Spółkę:

1) bezwarunkowego oświadczenia RAIFFEISEN BANK POLSKA SA dotyczącego wykreślenia hipoteki łącznej do 
wys. 60.000.000,00 zł ustanowionej na nieruchomości w Bytomiu, ul. Fabryczna 1 wraz z potwierdzeniem złożenia 
wniosku do sądu dotyczącego wykreślenia hipoteki z brakiem zastrzeżenia dotyczącego dysponowania 
opróżnionym miejscem,
2) dokumentów potwierdzających zwolnienie przelewu wierzytelności z umowy ubezpieczenia budynków i budowli 
zlokalizowanych na nieruchomości w Bytomiu, ul. Fabryczna 1 do sumy ubezpieczenia budynków i budowli, 
wchodzących w skład nieruchomości, ustanowionego na rzecz RAIFFEISEN BANK POLSKA SA,
3) uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wyrażającej zgodę na ustanowienie na rzecz PKO BP SA, 
hipoteki łącznej, do kwoty 34.000.000,00 zł na nieruchomości zlokalizowanej w Bytomiu, ul. Fabryczna 1, dla której 
prowadzona jest Księga Wieczysta KA1Y/00034276/5 i na 163/1000 udziale w użytkowaniu wieczystym gruntu 
nieruchomości zlokalizowanej w Bytomiu, ul. Fabryczna 1, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta 
KA1Y/00030308/1,
4) dokumentów potwierdzających złożenie do sądu wniosku o ustanowienie na rzecz PKO BP SA hipoteki łącznej 
o której mowa powyżej, wraz z potwierdzeniem dokonania stosownych opłat,
5) potwierdzenia przez Ubezpieczyciela o zwiększeniu przelewu wierzytelności z umowy ubezpieczenia 
nieruchomości zlokalizowanej w Bytomiu, ul. Fabryczna 1 do pełnej kwoty ubezpieczenia budynków i budowli.

limit kredytowy wielocelowy został podwyższony do kwoty 20.000.000,00 zł.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie 
informacji bieżących i okresowych (...). (Dz. U. 2009 Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)

ZAMET INDUSTRY SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ZAMET INDUSTRY S.A. Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikac ji GPW w W-wie)

97-300 Piotrków Trybunalski

(kod pocztowy) (miejscowość)

Dmowskiego 38B

(ulica) (numer)

(44) 648-90-00 (44) 648-91-52

(telefon) (fax)

industry@zamet-industry.com.pl www.zamet-industry.com.pl

(e-mail) (www)

7712790864 100538529

Komisja Nadzoru Finansowego

1



RB 26 2012ZAMET INDUSTRY S.A.

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2012-08-08 Jan Szymik Prezes Zarządu

Komisja Nadzoru Finansowego

2


