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Skrócona nazwa emitenta

RAFAMET

Temat

Zmiana warunków znaczącej umowy kredytowej z bankiem PKO BP S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 5 Ustawy o oferc ie - aktual izac ja informacj i

Treść  raportu:

Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej informuje, Ŝe w dniu dzisiejszym Spółka podpisała 

z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (02-515 Warszawa, ul. Puławska 15), 

Regionalny Oddział Korporacyjny w Katowicach, Centrum Korporacyjne w Rybniku, aneks nr 2/2011 do umowy 

kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego. O warunkach tejŜe umowy Emitent informował raportem 

bieŜącym nr 4/2010 z dnia 19.02.2010 r. oraz raportem bieŜącym nr 11/2011 z dnia 16.02.2011 r.

Na podstawie zawartego aneksu RAFAMET S.A. udostępnia spółce zaleŜnej – Zespołowi Odlewni RAFAMET sp. z 

o.o. sublimit kredytowy w wysokości 3.000.000,00 zł w postaci kredytu obrotowego odnawialnego w ramach 

posiadanego w tym zakresie limitu wynoszącego 5.000.000,00 zł. Emitent ponosi odpowiedzialność solidarną z 

Zespołem Odlewni RAFAMET sp. z o.o. za spłatę zobowiązań wynikających z  wykorzystanego przez spółkę zaleŜną

sublimitu. 

Limit kredytowy wynikający z zawartej umowy, o której mowa na wstępie, wynoszący 15.000.000,00 zł oraz okres 

kredytowania nie ulegają zmianie. TakŜe warunki finansowe umowy zostały utrzymane i nie odbiegają od 

warunków stosowanych dla tego typu umów.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (…) w związku z § 5 ust. 1 pkt 3 

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieŜących i okresowych 

przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…).
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