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Art. 17 ust. 1 MAR - informac je poufne.

Treść raportu:

Zarząd Zamet Industry S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim ("Emitent"), informuje, że w dniu dzisiejszym
otrzymał umowę współpracy z 18 stycznia 2017 r., zawartą pomiędzy Fugo Zamet Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie ("Kredytobiorca"), tj. spółką zależną od Emitenta, a mBank S.A. z
siedzibą w Warszawie ("Bank"), na mocy której Bank udzieli na rzecz Kredytobiorcy limitu do maksymalnej kwoty
10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych).
W ramach limitu wynikającego z umowy współpracy, Kredytobiorca będzie mógł skorzystać z kredytu w rachunku
bieżącym, gwarancji bankowych i kredytu obrotowego o charakterze nieodnawialnym, w granicach określonych
sublimitem dla poszczególnych produktów. Limit zostaje udzielony na okres do 31 października 2019 r.
Oprocentowanie oraz pozostałe warunki umowy zostały ustalone na warunkach rynkowych. Zabezpieczeniem
spłaty limitu będą (i) hipoteka umowna na przysługującym Kredytobiorcy prawie użytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowej położonej w Koninie przy ul. Przemysłowej 85 stanowiącej działkę numer 267, 272/5,
272/6, 286/10, 286/16, 286/29, 286/37, 286/38, 286/40, 286/41, 286/42, 286/44 i 287 oraz na nieruchomościach
budynkowych będących własnością Fugo Zamet Sp. z o.o., posadowionych na tych nieruchomościach
gruntowych, stanowiących odrębną nieruchomość, dla których Sąd Rejonowy w Koninie prowadzi Księgę
Wieczystą o nr KN1N/00093268/8 oraz (ii) weksel in blanco wystawiony przez Fugo Zamet Sp. z o.o., awalowany
przez Zamet Industry S.A.
Umowa zostaje zawarta w celu zapewnienia Fugo Zamet Sp. z o.o z siedzibą w Koninie finansowania bieżącej
działalności operacyjnej.
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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