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Zawarcie aneksu do umowy z mBank S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu nr 4/2017 z dnia 3 lutego 2017 roku, Zarząd Zamet Industry S.A. z siedzibą w Piotrkowie 
Trybunalskim („Emitent”), informuje o zawarciu w dniu 28 lutego 2017 roku, aneksu do umowy współpracy z dnia 
21 września 2015 roku z późn. zm. zawartej pomiędzy Emitentem („Kredytobiorcą”) a mBank S.A. z siedzibą w 
Warszawie („Bank”), mocą którego strony postanowiły o zmniejszeniu wysokości kredytu obrotowego o 
charakterze nieodnawialnym, do wysokości 14.400.000 zł (dotychczas 40.000.000 zł) oraz zmniejszeniu wysokości 
sublimitu na gwarancje i limitu umowy współpracy do kwoty 50.000.000 zł (dotychczas 60.000.000 zł). Zmianie 
ulegają także warunki zabezpieczeń wierzytelności względem Banku, poprzez wyłączenie spod zabezpieczenia 
hipotecznego, nieruchomości należących do Fugo Zamet Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, będącej 
spółką zależną Emitenta, w odniesieniu do której, Zarząd Emitenta podjął decyzję o przeznaczeniu udziałów w tej 
spółce do sprzedaży, o czym Emitent informował raportem 5/2017 z dnia 16 lutego 2017 roku. Pozostałe istotne 
warunki umowy współpracy pozostają niezmienione. 
Zarząd Emitenta wyjaśnia, że przedmiotowy aneks został zawarty na wniosek Emitenta. 

Podstawa prawna: Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 
kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające 
dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 
2004/72/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG).
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