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Treść raportu:

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1) w zw. z § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku
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), Zarząd Zamet Industry S.A. z siedzibą w Piotrkowie
Trybunalskim („Emitent”) informuje, że w dniu 14 marca 2016 roku, wpłynęło do spółki zawiadomienie sądu, o
wpisaniu hipoteki umownej łącznej do wysokości 90 mln zł, obciążającej nieruchomość gruntową oddaną w
użytkowanie wieczyste Fugo Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie (spółki zależnej
Emitenta), położoną w Koninie przy ul. Przemysłowej 85, stanowiącą działki nr 289; 286/38; 286/9; 286/46; 286/10;
286/37; 286/40; 286/45; 286/39; 276; 267; 279; 270, 287; 286/16; 286/29; 272/5; 272/6; 286/41; 286/42; 286/44,
oraz posadowione na tym gruncie nieruchomości budynkowe, będące własnością Fugo Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością, na które składają się budynki i budowle stanowiące infrastrukturę produkcyjną tej spółki
(hale, magazyny oraz budynki administracyjne), która to hipoteka współobciąża nieruchomości gruntowe oddane
w użytkowanie wieczyste Zamet Industry Spółki Akcyjnej, położone w Chojnicach przy ulicy Przemysłowej 4,
stanowiące działki o nr 696/51, 696/52, 696/53, 696/54, 696/87, 696/88, oraz nieruchomości budynkowe
posadowione na tym gruncie, będące własnością Zamet Industry S.A. na które składają się budynki i budowle
stanowiące infrastrukturę produkcyjną zakładu „Mostostal Chojnice” (hale, magazyny oraz budynki
administracyjne).
Wyżej wymieniona hipoteka umowna łączna do wysokości 90 mln zł, została ustanowiona na rzecz mBank S.A. z
siedzibą w Warszawie („Bank”), na zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu umowy o współpracy zawartej w
dniu 21 września 2015 roku, mocą której Bank udzielił Emitentowi możliwości skorzystania z produktów
bankowych w ramach linii do kwoty 60 mln zł, na finansowanie bieżącej działalności, o której Emitent informował
raportem bieżącym nr 33/2015.
Wartość ewidencyjna aktywów obciążonych hipoteką, położonych w Koninie przy ulicy Przemysłowej 85, wynosi 31
mln zł wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
Nie istnieją powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a podmiotem
na rzecz którego ustanowiono hipotekę lub osobami zarządzającymi tym podmiotem.
Kryterium uznania obciążonych aktywów, jako aktywa o znacznej wartości, jest ich wartość ewidencyjna,
przekraczająca 10% kapitałów własnych Emitenta – wg stanu na dzień 31.12.2015 r. wynikającego z ostatniego
opublikowanego sprawozdania finansowego.
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