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Treść raportu:

Zarząd Zamet Industry S.A. („Emitent”) informuje, że w związku z otrzymaniem w dniu dzisiejszym podpisanego
aneksu do umowy, powziął wiadomość o zawarciu pomiędzy Zamet Industry S.A. z siedzibą w Piotrkowie
Trybunalskim („Kredytobiorca”) a Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) aneksu do umowy
o limit wierzytelności nr CDR/L/29911/09 z dnia 12 maja 2009 r. z późn. zmianami, o której Emitent informował w
raporcie bieżącym nr 34/2014.
Przedmiotowy aneks zmienia warunki umowy w ten sposób, że wydłuża termin spłaty limitu do dnia 29.10.2021 r.
(dotychczas 30.10.2020 r.) oraz zwiększa wysokość udzielonego limitu do łącznej wysokości 33.000.000,00 zł
(dotychczas 25.000.000,00 zł), przy czym formy wykorzystania limitu obejmują możliwość skorzystania przez
Kredytobiorcę z:
- kredytu w rachunku bieżacym do kwoty 20.000.000,00 zł (dotychczas 5.000.000,00 zł),
- gwarancji bankowych do kwoty stanowiącej równowartość 33.000.000,00 zł (dotychczas 25.000.000,00 zł),
- limitu skarbowego do wysokości 12.000.000,00 zł (bez zmian).
Warunki finansowe umowy, w tym oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym, zostały ustalone na warunkach
rynkowych. Zabezpieczenie spłaty limitu stanowią pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków
Kredytobiorcy prowadzonych przez Bank, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie Prawa Bankowego oraz
cesja należności od dłużników Kredytobiorcy. Pozostałe warunki są powszechnie stosowanymi dla tego typu
umów. Aneks został opatrzony datą 28.09.2015 r.
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wysokość udzielonego limitu, która przekracza 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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