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Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska S.A.
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Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informacje bieŜąc e i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej informuje, Ŝe w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynął
podpisany przez Raiffeisen Bank Polska S.A. (00-549 Warszawa, ul. Piękna 20) aneks nr 5 z dnia 15.07.2011 r. do
umowy o limit wierzytelności z dnia 29.07.2009 r.
Przedmiotem umowy jest udzielenie limitu na gwarancje bankowe, który na podstawie aneksu nr 5 do umowy
został podwyŜszony z 7.000.000,00 PLN do wysokości 12.000.000,00 PLN, spełniając tym samym z dniem jego
zawarcia kryterium wartości określone dla umowy znaczącej.
Emitent moŜe wykorzystywać limit na uzyskanie gwarancji: przetargowych, zwrotu zaliczki, dobrego wykonania
umowy, rękojmi oraz gwarancji mieszanych. Dostępność limitu została określona na dzień 31.12.2015 r.
Zabezpieczenie limitu wierzytelności stanowi cesja wierzytelności z kontraktów zaakceptowanych przez Bank.
Przedmiotową umowę zawarto na warunkach rynkowych, które nie odbiegają od warunków powszechnie
stosowanych dla tego typu umów.
Jako kryterium uznania umowy za znaczącą, przyjęto wartość kapitałów własnych RAFAMET S.A. na dzień 31
marca 2011 r.
Podstawa prawna: § 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 oraz warunków
uznawania za równowaŜne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zm.).
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