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Treść raportu:

Zarząd Zamet Industry S.A. („Emitent”) informuje o zawarciu w dniu 25 czerwca 2015 roku aneksu do umowy
kredytowej w formie limitu kredytowego wielocelowego nr 39 1020 3916 0000 0102 0165 2171 z dnia 26 kwietnia
2010 roku z późniejszymi zmianami, zawartej pomiędzy Zamet Industry S.A. („Kredytobiorcą”) a PKO Bank Polski
S.A. („Bank”), o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 2/2015.
Przedmiotowy aneks zmienia warunki umowy kredytowej w ten sposób, że w ramach udzielonego limitu w
wysokości 40.000.000 zł na finansowanie bieżącej działalności, oprócz kredytu w rachunku bieżącym do
wysokości 57,5% limitu, Kredytobiorca ma prawo skorzystać także z kredytu obrotowego odnawialnego, do
wysokości 42,5% limitu, z przeznaczeniem na finansowanie realizowanych zamówień /kontraktów. Pozostałe
formy wykorzystania limitu pozostały niezmienione. Ponadto, termin na jaki Bank udziela Kredytobiorcy limitu
został wydłużony do dnia 24.06.2018 roku (dotychczas 6.05.2017r.). Pozostałe istotne postanowienia pozostały
niezmienione.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2005 Nr 184
poz. 1539 z późn.zm.)
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