ZAMET INDUSTRY S.A.

RB 31 2012
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

31

/

2012

2012-09-04

Data sporządzenia:
Skróc ona nazwa emitenta
ZAMET INDUSTRY S.A.
Temat

Ustanowienie na rzecz PKO Bank Polski S.A. hipoteki na nieruchomościach jednostki zależnej Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informac je bieżąc e i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2012, Zarząd Zamet Industry SA (Emitent) informuje o otrzymaniu przez
spółkę zależną – Zamet Budowa Maszyn S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach (Spółka), zawiadomienia z Sądu
Rejonowego w Bytomiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych, o ustanowieniu na rzecz PKO Bank Polski S.A. (Bank) z
siedzibą w Warszawie hipoteki umownej w łącznej w wysokości 34.000.000,00 zł (trzydzieści cztery miliony zł) na
nieruchomości zlokalizowanej w Bytomiu, ul. Fabryczna 1, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta
KA1Y/00034276/5 i na 163/1000 udziale w użytkowaniu wieczystym gruntu nieruchomości zlokalizowanej w
Bytomiu, ul. Fabryczna 1, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta KA1Y/00030308/1.
Hipoteka została ustanowiona tytułem zabezpieczenia spłaty wierzytelności związanych z wykorzystaniem limitu
udzielonego Spółce przez Bank w kwocie 20.000.000,00 zł, na podstawie aneksu z dnia 10.07.2012 do umowy o
limit kredytowy wielocelowy, o której Emitent informował raportem nr 21/2012.
Przedmiotowa nieruchomość jest zabudowana, znajdują się na niej obiekty przemysłowe Spółki, tj. hale
produkcyjne, hala montażowa oraz magazyny, jak również obiekty pomocnicze. Wartość ewidencyjna obciążonej
nieruchomości wynosi 16.382.586,83 zł, co przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego
sprawozdania okresowego, i tym samym obciążona nieruchomość jest aktywem o znacznej wartości w
rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych (...). Nie
występują powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi a podmiotem na rzecz
którego ustanowiono hipotekę.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 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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