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Temat

Zawarcie przez RAFAMET S.A. aneksu do 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  zawarł z Agencją 
Rozwoju Przemysłu S.A. (Pożyczkodawca) (00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12) Aneks nr 1 do umowy pożyczki 
z dnia 16.06.2020 r. na kwotę w wysokości 9.000.000,00 zł zawartej z przeznaczeniem na zasilenie kapitału 
obrotowego Spółki (Pożyczkobiorca).
Na mocy Aneksu pozostała do spłaty kwota pożyczki w wysokości 5.625.000,00 zł spłacona zostanie w okresie od 
31.10.2022 r. do 31.12.2024 r. w 26 miesięcznych ratach po 210.000,00 zł i ostatniej 27 racie wyrównującej w 
wysokości 165.000,00 zł, płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca. Zawieszeniu ulega spłata rat 
kapitałowych pożyczki w okresie 31.10.2021 r. do 30.09.2022 r. w łącznej wysokości 4.500.000,00 zł.
Emitent złoży w formie aktu notarialnego oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 
pkt 5 KPC do kwoty w wysokości 13.500.00,00 zł.
Przedmiotową umowę oraz aneks nr 1 zawarto na warunkach rynkowych, które nie odbiegają od warunków 
powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Emitent o zawarciu umowy pożyczki informował raportem bieżącym nr 20/2020 z dnia 16.06.2020 r. 

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest wiodącym Akcjonariuszem RAFAMET S.A., który posiada 2.042.214 akcji, co 
stanowi 47,29 % 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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