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Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2014, Zarząd Zamet Industry S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 
dzisiejszym otrzymał zawiadomienie Sądu Rejonowego w Chojnicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych o wpisaniu w 
dniu 15.04.2014 r. na rzecz MBank S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział Korporacyjny Łódź („Bank”) hipoteki 
umownej łącznej do kwoty 31.380.000,00 zł (trzydzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy 00/100) 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 (infrastruktura 
przemysłowa zorganizowanej części przedsiębiorstwa: hale produkcyjne, hale magazynowe, pozostała 
infrastruktura), stanowiących odrębną nieruchomość, których Emitent jest właścicielem. 
Hipoteka została ustanowiona na zabezpieczenie wierzytelności Banku, wynikającej z umowy o kredyt inwestycyjny 
z dnia 27.03.2014 roku, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 18/2014, na podstawie której Bank 
udzielił Emitentowi kredytu inwestycyjnego w wysokości 20.920.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów 
dziewięćset dwadzieścia tysięcy 00/100), na refinansowanie przeprowadzonej inwestycji zakupu zorganizowanej 
części przedsiębiorstwa Mostostal Chojnice S.A. w upadłości likwidacyjnej. Zabezpieczona wierzytelność 
obejmuje kapitał kredytu, odsetki, prowizje, opłaty oraz koszty postępowania, w tym koszty sądowe o koszty 
postępowania klauzulowego. Wartość ewidencyjna aktywów na których została ustanowiona hipoteka wynosi 
37.113.971,44 zł (na dzień 31.03.2014 r.). Nie występują powiązania pomiędzy Emitentem i osobami 
zarządzającymi lub nadzorującymi a podmiotem na rzecz którego ustanowiono hipotekę oraz osobami 
zarządzającymi tym podmiotem. Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości jest 
ich wartość ewidencyjna, przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych Emitenta wynoszących 127.504 tys. zł, 
wg stanu na dzień 31.12.2013 r. wskazanego przez Emitenta w ostatnim sprawozdaniu okresowym QSr 4/2013.
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