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Treść raportu:

Zarząd Zamet Industry S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość, iż do spółki zależnej Zamet Budowa Maszyn S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach (Spółka) wpłynął w dniu 19.07.2012 r. dwustronnie
podpisany aneks do umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/33162/10, zawartej pomiędzy Spółką a RAIFFEISEN
BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (Bank) w dniu 17 sierpnia 2010 r. (z późniejszymi
zmianami), o której Emitent informował w prospekcie emisyjnym. Aneks jest opatrzony datą 29.06.2012r.
Zgodnie z treścią niniejszego aneksu, Bank udziela Spółce limitu wierzytelności określonego w walucie polskiej
do wysokości 20.000.000,00 PLN (dotychczas Bank udzielał Spółce limitu walucie polskiej, w kwocie
40.000.000,00 PLN).
Formy wykorzystania limitu obejmują możliwość:
- wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym, w walucie polskiej, do wysokości 10.000.000,00 PLN,
- skorzystania z gwarancji bankowych w walucie polskiej lub innej walucie, do wysokości 10.000.000,00 PLN,
- skorzystania z akredytyw "bez pokrycia z góry", w walucie polskiej lub innej, do wysokości 10.000.000,00 PLN,
przy czym łączna kwota zadłużenia wynikająca z wykorzystania limitu w powyższych formach nie może przekroczyć
20.000.000,00 PLN, oraz łączna kwota zadłużenia wynikająca z wykorzystania limitu w formie akredytyw oraz
gwarancji bankowych nie może przekroczyć 10.000.000,00 PLN.
Dzień spłaty limitu został ustalony na 29.06.2015r.
Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym ustalono na poziomie WIBOR 1M+marża Banku.
Zabezpieczenie spłaty limitu stanowią:
- pełnomocnictwo do rachunku bieżącego oraz innych rachunków Spółki prowadzonych przez Bank,
- hipoteka łączna do kwoty 30.000.000,00 PLN na nieruchomościach położonych w Tarnowskich Górach, dla
których prowadzone są Księgi Wieczyste nr: KW 55729, KW 55732, KW 55731, KW 55733, KW 55730, KW 24613,
KW 71474, KW 49618, KW 39128, KW 55734, KW 55726, KW 55725, KW 55724, KW 55740, KW 55741, KW
55742, KW 55743, KW 52315, KW 53943, KW 49344, KW 55727, KW 55728, KW 67341;
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie Prawa Bankowego, do łącznej kwoty zadłużenia wraz z
odsetkami i innymi kosztami, jednakże do kwoty nie większej niż 30.000.000,00 PLN,
W umowie zostały wskazane następujące warunki rozwiązujące, zgodnie z którymi Spółka jest zobowiązana
przekazać Bankowi:
- uchwały WZA dotyczące zgody na zmianę zabezpieczenia umowy, w terminie 60 dni od dnia podpisania wniosku
o zmianę wpisu hipoteki,
- aktualny operat szacunkowy w/w nieruchomości, obiążonych tytułem zabezpieczenia spłaty limitu, w terminie do
31 grudnia 2012 r.,
pod warunkiem wypowiedzenia umowy.
Pozostałe warunki umowy są warunkami nieodbiegającymi od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Ponadto Zarząd informuje, iż w związku z powyższym aneksem, Spółka otrzymała także aneks do umowy
dodatkowej transakcji walutowych, zgodnie z którym niezabezpieczony limit na transakcje terminowe i pochodne
wynosi 8.000.000,00 PLN, i został przydzielony do 29.06.2015r.
Kryterium uznania umowy za znaczącą, jest wartość przedmiotu umowy, przekraczająca 10% kapitałów własnych
Emitenta, wynoszących 116 038 tys. zł – wg stanu wskazanego przez Emitenta w ostatnim sprawozdaniu
okresowym QSr 1/2012 (§ 2 ust.1 pkt 44 RMF)
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Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie
informacji bieżących i okresowych (...). (Dz. U. 2009 Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)
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