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Treść raportu:

Zarząd Zamet Industry S.A. ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2014, informuje o zawarciu w 
dniu dzisiejszym pomiędzy Emitentem a MBank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") umowy o kredyt 
inwestycyjny, na podstawie której Bank udziela Emitentowi kredytu inwestycyjnego w wysokości 20.920.000,00 zł 
(słownie: dzwadzieścia milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy złotych), na refinansowanie przeprowadzonej 
inwestycji zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa Mostostal Chojnice S.A. w upadłości likwidacyjnej z 
siedzibą w Rudzie Śląskiej. Środki finansowe pochodzące z kredytu zostaną przeznaczone i wykorzystane na 
spłatę pożyczki zaciągniętej przez Emitenta od Fabryki Maszyn Glinik S.A. z siedzibą w Gorlicach. Warunki 
finansowe umowy zostały ustalone na warunkach rynkowych. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu 
o zmienną stopę procentową WIBOR 1M powiększoną o marżę Banku. Emitent będzie dokonywał spłaty kredytu w 
co trzymiesięcznych ratach, w terminie od 30.06.2014 do 30.03.2018 r. 
Zabezpieczeniem spłaty należności Banku są:
- hipoteka umowna łączna do kwoty 31.380.000,00 zł (trzydzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy 
złotych) ustanowiona na będącej w użytkowaniu wieczystym Emitenta, nieruchomości gruntowej położonej w 
Chojnicach, na terenie nabytej przez Emitenta zorganizowanej części przedsiębiorstwa Mostostalu Chojnice, 
stanowiącej działki nr 696/52, 696/53, 696/51, 696/87, 696/54, 696/88 oraz na budynkach wzniesionych na tym 
gruncie (hale produkcyjne, hale magazynowe, pozostała infrastruktura), stanowiących odrębną nieruchomość, 
których Emitent jest właścicielem,
- weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
- cesja praw z polisy od ognia i innych zdarzeń losowych, w zakresie ubezpieczenia nieruchomości na których 
zostało ustanowione zabezpieczenie,
Pozostałe postanowienia umowy są powszechnie stosowanymi dla tego typu umów. 
Kryterium będące podstawą uznania umowy za znaczącą jest jej wartość, przekraczająca 10% kapitałów własnych 
Emitenta wynoszących 127.504 tys. zł - wg stanu na dzień 31.12.2013 roku, wskazanego przez Emitenta w 
ostatnim sprawozdaniu okresowym QSr 4/2013.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów 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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