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Treść raportu:

Zarząd Zamet Industry S.A. (Emitent) informuje, iż od dnia przekazania raportu bieżącego nr 3/2013, tj. w okresie 
od 29 stycznia 2013 roku do 14 czerwca 2013 roku, Emitent oraz jednostka zależna - Zamet Budowa Maszyn S.A. z 
siedzibą w Tarnowskich Górach, zawarły ze sobą szereg umów jednostkowych, o łącznej wartości 14.943.047 zł. 
Spośród wyżej wymienionych, umową o najwyższej wartości jest umowa pożyczki z dnia 14 czerwca 2013 roku, 
zgodnie z którą Zamet Budowa Maszyn S.A. (Pożyczkodawca) udziela Emitentowi (Pożyczkobiorca) pożyczki w 
kwocie 3.500.000 zł (trzy miliony pięćset tysięcy złotych 00/100), z terminem spłaty do dnia 14 września 2013 roku. 
Strony ustaliły oprocentowanie pożyczki, w oparciu o stawkę WIBOR1M powiększoną o marżę. Zabezpieczeniem 
spłaty pożyczki wraz z należnymi odsetkami jest weksel własny in blanco wystawiony przez Pożyczkobiorcę wraz z 
deklaracją wekslową. Umowa została zawarta w celu optymalizacji finansowania zewnętrznego Grupy 
Kapitałowej. 
Wszystkie w/w umowy, zawarte pomiędzy Emitentem i jednostą zależną, są umowami typowymi i zostały zawarte 
na warunkach rynkowych. Mają na celu wykorzystanie synergii pomiędzy spółkami.
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest łączna wartość zawartych umów jednostkowych, przekraczająca 10% 
kapitałów własnych Emitenta, wynoszących 131.279 tys. zł - wg stanu na dzień 31 marca 2013 roku, wskazanego 
przez Emitenta w ostatnim sprawozdaniu okresowym QSr 1/2013.

Podstawa prawna przekazania raportu: §5 ust. 1 pkt 3, w nawiązaniu do §2 ust. 1 pkt 44 oraz §2 ust.2 
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (...). 
(Dz.U. 2009 Nr 33 poz. 259 z późn. zm).
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