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Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2016 z dnia 27 stycznia 2016 roku, Zarząd Zamet Industry S.A. („Emitent”)
informuje, że w dniu dzisiejszym, strony umowy sprzedaży udziałów w spółce Fugo Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie
(obecna nazwa: Fugo Zamet Sp. z o.o.), tj. TDJ Equity III Sp. z o.o. („Sprzedający”) oraz Zamet Industry S.A.
(„Kupujący”), uzgodniły zmianę warunków zawartej umowy w zakresie terminu zapłaty przez Kupującego drugiej
części ceny, tj. kwoty w wysokości 17.140.000,00 zł. Obecnie termin ten określono na dzień 10.07.2017 roku.
Pozostałe postanowienia umowy pozostają niezmienione.
Jednocześnie Zarząd Emitenta wyjaśnia, że mając na uwadze zastrzeżone do dnia 31.12.2017 roku, prawo do
podwyższenia kapitału zakładowego spółki w granicach kapitału docelowego, z przeznaczeniem na finansowanie
nabycia udziałów w Fugo Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, zmiana terminu płatności tej części ceny,
korzystnie wpłynie na możliwość wyboru optymalnego sposobu sfinansowania, przy czym mogą to być środki
własne, kredyt lub środki pochodzące z podwyższenia kapitału zakładowego w granicach uchwalonego kapitału
docelowego.
Podstawa prawna: Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16
kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające
dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i
2004/72/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG).
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