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Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Zamet Industry S.A. („Emitent”) informuje, że w związku z otrzymaniem w dniu dzisiejszym dwustronnie 
podpisanej umowy, powziął wiadomość o zawarciu pomiędzy Zamet Industry S.A. z siedzibą w Piotrkowie 
Trybunalskim („Kredytobiorca”) a mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”), umowy o współpracy, mocą której 
Bank przyznaje Kredytobiorcy prawo do korzystania z gwarancji w walucie PLN, EUR, USD, CHF oraz elastycznych 
kredytów odnawialnych w walucie PLN, EUR, w ramach limitu Linii (zwanego dalej "Limitem"), do maksymalnej 
kwoty 60.000.000,00 PLN (słownie złotych: sześćdziesiąt milionów 00/100). Umowa została opatrzona datą 21 
września 2015 roku. Limit zostaje udzielony na okres do dnia 20 września 2018 roku. Warunki finansowe umowy, 
w tym oprocentowanie elastycznych kredytów odnawialnych, zostało ustalone na warunkach rynkowych. 
Zabezpieczenie wierzytelności Banku wynikających z niniejszej Umowy oraz Umów wykonawczych stanowić będą 
hipoteka umowna łączna do kwoty 90.000.000,00 PLN ( słownie: dziewięćdziesiąt milionów złotych) na 
nieruchomościach oraz weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową Kredytobiorcy. Warunki umowy nie 
odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. Kryterium uznania umowy za 
znaczącą jest wysokość udzielonego przez Bank limitu, przekraczająca 10% kapitałów własnych Emitenta, wg 
stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku, opublikowanych przez Emitenta w ostatnim raporcie okresowym za I 
półrocze 2015 roku, wynoszących 174 962 tys. zł.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie 
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 
członkowskim (t. jedn. Dz.U. 2014 poz. 133).
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