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Temat

Zawarcie przez Odlewnię RAFAMET Sp. z o.o. umowy pożyczki z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. 

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść  raportu:

Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej informuje, że w dniu dzisiejszym pomiędzy 
Odlewnią RAFAMET Sp. z o.o. – podmiotem zależnym Emitenta (Pożyczkobiorca) a Agencją Rozwoju Przemysłu 
S.A. (Pożyczkodawca) (00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12) została zawarta umowa pożyczki w wysokości 
2.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na zasilenie kapitału obrotowego odlewni. 
Oprocentowanie pożyczki zostało ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 1 M + marża ARP. Spłata pożyczki nastąpi 
w okresie od 31.01.2023 r. do 28.02.2027 r. w 50 równych ratach kapitałowych w wysokości 40.000,00 zł każda.
Zabezpieczenie pożyczki stanowią:
- hipoteka umowna łączna do kwoty 3.500.000,00 zł,
- zastaw rejestrowy na zbiorze stanowiącym ogół rzeczy ruchomych i zbywalnych praw majątkowych wchodzących 
w skład przedsiębiorstwa,
- przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia budynków i budowli,
- oświadczenie Pożyczkobiorcy w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 
§ 1 pkt 5) KPC. 
Przedmiotową umowę zawarto na warunkach rynkowych, które nie odbiegają od warunków powszechnie 
stosowanych dla tego typu umów.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest wiodącym Akcjonariuszem RAFAMET S.A., który posiada 3.941.529 akcji, co 
stanowi 91,27% udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Emitenta. 
Niniejsza informacja uznana została za istotną z uwagi na jej wartość i znaczenie dla Emitenta.
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