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Informacja o przedłużeniu umowy o linię kredytową.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Zamet S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim („Emitent”), informuje że w dniu 29 października 2021 
roku zawarty został z Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Bank”) aneks do umowy o linię 
kredytową (o której Emitent informował raportem nr 39/2016 oraz 9/2019), w ramach której Bank udostępnia 
Kredytobiorcom m.in. finansowanie obrotowe oraz gwarancje bankowe do wysokości 35.000.000,00 zł. 

Mocą przedmiotowego aneksu strony tj. Zamet S.A., Mostostal Chojnice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
sp.k. i Zamet Industry sp. z o.o. (dawniej Zamet Industry spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.) 
(„Kredytobiorcy”) oraz Credit Agricole Bank Polska S.A. postanowiły o wydłużeniu dostępności finansowania 
obrotowego i gwarancji bankowych o kolejny rok tj. do dnia 31 października 2022 r., z możliwością wydłużenia 
okresu dostępności tych produktów o kolejny rok, tj. do dnia 31 października 2023 r. o ile Bank nie skorzysta z 
prawa wypowiedzenia umowy w terminie określonym aneksem. Maksymalny termin ważności gwarancji został 
ustalony na dzień 31 października 2029 roku, i zostanie on wydłużony do dnia 30 października 2030 roku, o ile 
Bank nie skorzysta z prawa wypowiedzenia umowy w terminie określonym aneksem. Pozostałe istotne warunki 
umowy pozostały niezmienione.

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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