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Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Zamet Industry S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta – Zamet Budowa
Maszyn S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach („Kredytobiorca”) złożyła wypowiedzenie umowy kredytu w formie
limitu kredytowego wielocelowego nr 15 1020 2498 0000 8302 0435 1136 z dnia 19.08.2009 r. z późn. zm.
zawartej pomiędzy Kredytobiorcą a z PKO Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”). Umowa została
wypowiedziana przez Kredytobiorcę z zachowaniem umownego, trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Mocą
umowy Bank udzielał Kredytobiorcy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego, w walucie polskiej w
wysokości 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych) z możliwością wykorzystania limitu na kredyt w
rachunku bieżącym, akredytywy oraz gwarancje bankowe. Na dzień złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu
Kredytobiorca posiada uruchomiony kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych).
Nie występują otwarte gwarancje oraz akredytywy. Umowa została wypowiedziana z powodu optymalizacji źródeł
finansowania zewnętrznego. Do upływu okresu wypowiedzenia, Kredytobiorca zamierza dokonać wyboru nowej
oferty finansowania obrotowego. W chwili złożenia wypowiedzenia Kredytobiorca posiada zabezpieczone
finansowanie obrotowe na podstawie umów z innym bankiem. Nie występują negatywne skutki finansowe dla
Kredytobiorcy, Emitenta oraz Grupy Kapitałowej związane z wypowiedzeniem umowy.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r.w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim (tekst jedn. Dz.U.2014, poz.133).
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