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Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2012, Zarząd Zamet Industry SA (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 
dzisiejszym wpłynęło do Spółki zawiadomienie Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim VI Wydział Ksiąg 
Wieczystych, o ustanowieniu na rzecz Powaszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (Bank) z siedzibą w 
Warszawie hipoteki umownej w wysokości 39.100.000,00 zł (trzydzieści dziewięć milionów sto tysięcy zł) na 
nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb., ul. Romana Dmowskiego 38B, dla której w Sądzie Rejonowym w 
Piotrkowie Tryb. prowadzona jest księga wieczysta KW nr PT1P/00089279/9. Wpisu dokonano w dniu 
17.07.2012r.

Hipoteka została ustanowiona tytułem zabezpieczenia spłaty wierzytelności związanych z wykorzystaniem limitu 
udzielonego Emitentowi przez Bank w kwocie 23.000.000,00 zł,  na podstawie umowy o limit kredytowy 
wielocelowy, o której Emitent informował raportem nr 20/2012.

Przedmiotowa nieruchomość jest zabudowana, znajdują się na niej obiekty przemysłowe Spółki, tj. hale 
produkcyjne o łącznej powierzchni  31.674 mkw, jak również obiekty pomocnicze. Wartość ewidencyjna obciążonej 
nieruchomości na dzień 30.06.2012 r. wynosi 9.114.271,77 zł.

Wartość ewidencyjna obciążonej nieruchomości nie przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, wg stanu 
wskazanego przez Emitenta w ostatnim sprawozdaniu okresowym QSr 1/2012, i tym samym nie jest aktywem o 
znacznej wartości w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i 
okresowych (...).

Podstawa prawna przekazania raportu: Art. 56 ust. 5 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2005, Nr 184, 
poz.1539 z późn. zm.)
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