
Raport bieŜący nr 19 / 2010 
 
Data sporządzenia: 2010-06-15 
 
Temat: Aneksy do umów kredytowych z DZ Bank Polska. 
 
Treść raportu: 
 
Zarząd ZETKAMA S.A. na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3  Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji 
bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania 
za równowaŜne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim 
informuje, iŜ w dniu 15 czerwca 2010 roku Spółka otrzymała podpisany przez DZ Bank Polska Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie, przy Pl. Piłsudskiego 3 kolejny aneks do umowy kredytowej nr 2004/RB/0062 z dnia 
27 września 2004 roku, datowany na 14 czerwca 2010 roku. Przedmiotowy aneks przedłuŜa, do dnia 14 czerwca 
2011 roku, umowę o krótkoterminowy, odnawialny kredyt obrotowy w rachunku bieŜącym do wysokości limitu 
wynoszącego 7.000.000 zł. Warunki i oprocentowanie nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych 
dla tego typu umów. 
 
O umowie Spółka informowała raportami bieŜącymi: nr 32/2005 z dnia 14 października 2005 roku, nr 23/2008 z 
dnia 11 kwietnia 2008 roku, nr 25/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 roku, raportem bieŜącym nr 14/2009 z dnia 31 
marca 2009 roku i raportem bieŜącym nr 6/2010 z dnia 22 marca 2010 roku. 
 
Mając na względzie, Ŝe wartość umowy kredytowej zawartej przez Spółkę z DZ Bank S.A. przekroczyła próg 
10% kapitałów własnych Emitenta, umowa ta spełnia kryterium uznania jej za umowę znaczącą w rozumieniu § 
2 ust. 1 pkt 44  powołanego wyŜej Rozporządzenia.  
 
 Jednocześnie Emitent informuje, Ŝe w dniu 15 czerwca 2010 roku jego spółka zaleŜna  MCS Sp z o.o. otrzymała 
podpisany przez DZ Bank  Polska Spółka Akcyjna aneks do umowy kredytowej z dnia 12 czerwca 2009 roku, na 
mocy którego to aneksu Bank oraz MCS Sp z o.o. przedłuŜyły do dnia 14 czerwca 2011 roku umowę kredytową 
na podstawie, której MCS Sp z o.o. korzysta z krótkoterminowego odnawialnego kredytu obrotowego w 
wysokości  2 mln zł. 
 
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieŜące i okresowe 

 


