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

Treść raportu:

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu dzisiejszym Zarząd spółki zależnej Odlewnia RAFAMET Sp. z o.o. podpisał 

następujące aneksy do umów zawartych z Bankiem Millennium S.A.:

1)     Aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 6.200.000 zł na finansowanie bieżącej 

działalności. Okres  kredytowania upływa w dniu 05.09.2025 r. Spłata kredytu nastąpi w ratach, do dnia 05.09.2025 

r. Oprocentowanie zostało ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 1M + marża banku.

Zabezpieczenie stanowią: hipoteka wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia, weksel in blanco wraz z deklaracją 

wekslową oraz gwarancja tzw. kryzysowa udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach umowy 

portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Kryzysowych (gwarancja zabezpiecza 80% kwoty kredytu).

2)     Aneks do umowy o kredyt obrotowy w wysokości 4.500.000  zł na finansowanie bieżącej działalności.

Okres kredytowania upływa w dniu 06.09.2025 r. Spłata kredytu nastąpi w ratach, os tatnia rata płatna ostatniego 

dnia okresu kredytowania. Oprocentowanie zostało ustalone  w oparciu o s tawkę WIBOR 1M + marża banku. 

Zabezpieczenie stanowią: hipoteka do kwoty 7.200.000,00 zł wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia, weksel in 

blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Odlewnię RAFAMET Sp. z o.o., weksel in blanco wraz z 

deklaracją wekslową wystawiony przez Przystępującego do długu, tj. RAFAMET S.A. (przystąpienie do długu 

nastąpi pod warunkiem zgody Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. w ciągu 30 dni od podpisania przedmiotowego 

aneksu) oraz zastaw rejestrowy na zapasach.

3)     Aneks do umowy o linię na gwarancje bankowe i akredytywy dokumentowe z limitem 1.000.000 zł. Okres 

kredytowania upływa w dniu 31.08.2023 r. Zabezpieczenie stanowią: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową 

oraz kaucja w wysokości 20% wartości gwarancji.

Przedmiotowe aneksy zawarto na warunkach rynkowych, które nie odbiegają od warunków powszechnie 

stosowanych dla tego typu umów. Łączna kwota zaangażowania spółki zależnej w banku Millennium S.A. na dzień 

publikacji niniejszego raportu wynosi 11.700.000,00 zł. 

Niniejsza informacja uznana została za istotną z uwagi na jej wartość i znaczenie dla Emitenta.
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