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Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizac ja informacji

Treść raportu:

Zarząd Zamet Industry S.A. ("Emitent") informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym, pomiędzy Emitentem a Raiffeisen 
Bank Polska S.A. ("Bank"), aneksu do umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/29911/09 z dnia 12 maja 2009 r. z 
późn. zmianami, o której Emitent informował w raportach bieżących 23/2012, 31/2013 oraz 39/2013.

Przedmiotowy aneks zmienia warunki umowy o limit w ten sposób, że: 
1. wydłuża termin spłaty limitu do 30 października 2020 r. (dotychczas 20 października 2016 r.),
2. zwiększa wysokość limitu wierzytelności do wysokości 25.000.000 zł (dotychczas 13.000.000 zł), przy czym 
formy wykorzystania limitu obejmują:
- kredyt w rachunku bieżącym do wysokości 5.000.000 zł, z terminem obowiązywania do 31 października 2017 r.
- gwarancje bankowe do wysokości 25.000.000 zł, z terminem ważności do 30 października 2020 r.
- limit skarbowy do wysokości 12.000.000 zł z terminem obowiązywania do 31 października 2017 r. 
Łączna kwota wykorzystania limitu nie może przekraczać 25.000.000 zł. 

Warunki finansowe umowy, w tym oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym, zostały ustalone na warunkach 
rynkowych. Zabezpieczenie spłaty limitu stanowią:
- pełnomocnictwo do rachunku bieżącego oraz innych rachunków Spółki prowadzonych przez Bank,
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie Prawa Bankowego, do łącznej kwoty zadłużenia wraz z
odsetkami i innymi kosztami, jednakże do kwoty nie większej niż 37.500.000,00 zł (Bank może wystąpić o nadania 
klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu do 30 października 2023 r.)
- cesja należności od dłużników Spółki;
Pozostałe warunki umowy są powszechnie stosowanymi dla tego typu umów.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wysokość udzielonego limitu, która przekracza 10% kapitałów 
własnych Emitenta, wynoszących 153 738 tys. zł wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku, wskazanego przez 
Emitenta w ostatnim sprawozdaniu okresowym.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. 
Dz.U.2013, poz. 1382).
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