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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 SA (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu 
Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi Wydział XV Gospodarczy Rejestru Zastawów, o wpisaniu na rzecz 
PKO Bank Polski SA (Bank) zastawu rejestrowego na maszynach i urządzeniach, będących własnością Emitenta, 
o wartości księgowej netto na dzień 31 maja 2012 roku wynoszącej 16.998.879,54 zł. Maszyny i urządzenia objęte 
zastawem znajdują się w siedzibie Spółki w Piotrkowie Trybunalskim, i stanowią znaczną część parku 
maszynowego. Wpisu dokonano w dniu 26 września 2012 r.

Przedmiotowy zastaw rejestrowy stanowi zabezpieczenie spłaty wierzytelności związanych z wykorzystaniem limitu 
udzielonego Emitentowi przez Bank w kwocie 23.000.000,00 zł na podstawie umowy o limit kredytowy 
wielocelowy, o której Emitent informował raportem 20/2012. Najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 
25.034.303,00 zł. 

Nie występują powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi a podmiotem na 
rzecz którego ustanowiono zastaw rejestrowy. Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej 
wartości jest łączna wartość ewidencyjna maszyn i urządzeń objętych zastawem, przekraczająca 10% wartości 
kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego sprawozdania okresowego.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 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.)
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