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Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Zamet S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 28 czerwca 2022 
roku, zarząd spółki zależnej Emitenta, tj. Zamet - Budowa Maszyn Spółki Akcyjnej (dalej: „Spółka” lub 
„Pracodawca”) podjął uchwałę w sprawie podjęcia działań restrukturyzacyjnych w tej Spółce.

Działania o których mowa dotyczyć będą w szczególności:
• koncentracji działalności Spółki w tarnogórskim zakładzie produkcyjnym z jednoczesnym, całkowitym 
wygaszeniem działalności w zakładzie „Huta Zygmunt” w Bytomiu,
• przystąpienia do procedury zwolnień grupowych w Spółce, której celem jest zoptymalizowanie struktury zasobów 
personalnych, przy czym zarząd wskazuje że pracownicy zatrudnieni w zakładzie w Bytomiu otrzymają możliwość 
przejścia do tarnogórskiego zakładu produkcyjnego,
• sprzedaży majątku (nieruchomości oraz ruchomości) związanego z działalnością zakładu w Bytomiu,

Celem opisanych działań restrukturyzacyjnych jest poprawa efektywności procesów produkcyjnych oraz redukcja 
kosztów funkcjonowania Spółki. Powyższe działania są nieodzowne, mając na uwadze: (i) wyniki generowane 
przez Spółkę Zamet Budowa Maszyn S.A. za lata 2020-2021 oraz za pierwszy kwartał 2022 roku, (ii) nieunikniony, 
biorąc pod uwagę wskaźniki makroekonomiczne, dalszy wzrost jednostkowych kosztów stałych a także (iii) 
niekorzystne zmiany w otoczeniu rynkowym, jakie nastąpiły wskutek pandemii COVID-19 oraz wskutek wojny w 
Ukrainie.

Podejmowane działania restrukturyzacyjne, w ocenie zarządu Spółki, nie będą mieć negatywnego wpływu na 
istniejące zobowiązania kontraktowe Spółki jak również nie będą znacząco ograniczać perspektyw rynkowych 
Spółki, biorąc pod uwagę obserwowany, rokroczny spadek udziału zleceń z rynków, które stanowiły specjalizację 
zakładu w Bytomiu (w tym m.in. z rynku górniczego).

W związku z podjętymi działaniami o których mowa, zarząd Emitenta przewiduje konieczność utworzenia w ciężar 
skonsolidowanych wyników półrocznych, rezerwy na koszty z tym związane w kwocie około 2,5 mln zł. 
Jednocześnie zarząd Emitenta informuje, że przeprowadził rozpoznanie rynku pod kątem możliwości sprzedaży 
majątku związanego z funkcjonowaniem zakładu w Bytomiu (nieruchomości i ruchomości), oraz że podejmowane 
są działania na rzecz zbycia przedmiotowych aktywów w bieżącym roku obrotowym, za cenę nie niższą aniżeli 
wartość tego majątku ujmowana w sprawozdaniach finansowych Emitenta. W przypadku powodzenia powyższych 
działań, rachunek działań restrukturyzacyjnych per saldo w obrębie całego roku obrotowego 2022, nie wpłynąłby 
istotnie na skonsolidowane wyniki finansowe Emitenta, natomiast redukcja kosztów stałych i optymalizacja 
zasobów wpłynie korzystnie na wyniki generowane przez Zamet Budowa Maszyn S.A. w przyszłych okresach 
sprawozdawczych.

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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