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ANEKS NR 2 
do Prospektu Emisyjnego spółki ZETKAMA S.A. 

zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego  
w dniu 28 sierpnia 2009 r. 

 
Niniejszy aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 września 2009 r. 

 
Aneks nr 2 stanowi aktualizację informacji zawartych w Prospekcie Emisyjnym, który został opublikowany w 
dniu 10 września 2009r. na stronach http://www.zetkama.com.pl i http://www.amerbrokers.pl, a 
zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 sierpnia 2009r. oraz w Aneksie nr 1, 
opublikowanym na ww. stronach internetowych w dniu 10 września 2009r. i zatwierdzonym przez Komisję 
Nadzoru Finansowego w dniu 08 września 2009r. 
 
Numery strony i punkty dotyczą Prospektu emisyjnego spółki ZETKAMA S.A., zatwierdzonego przez Komisję 
Nadzoru Finansowego w dniu 28 sierpnia 2009 r., i opublikowanego, wraz z Aneksem nr 1, w dniu 10 września 
2009r.  na stronach http://www.zetkama.com.pl i http://www.amerbrokers.pl 
 
Podstawą złożenia niniejszego aneksu jest:  
 
1. Otrzymanie w dniu 14 września 2009 r. przez Zetkama S.A. informacji o otrzymaniu przez spółkę zależną 

Śrubena Unia S.A. podpisanego przez Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie aneksu do 
umowy kredytowej nr 14/2006/OK/261 

 
Aktualizacja nr 1: 
 
Str. 167, pkt. 22.4 
Było: 
2 Bank Ochrony 

Środowiska S.A. w 
Warszawie 

8.09.2006 r. Umowa kredytu obrotowego nieodnawialnego nr 
14/2006/OK./261  
Przeznaczenie – kredyt z przeznaczeniem na bieżącą działalnośd  
Wysokośd kredytu – 7.600.000,00 zł  
Okres kredytowania – od 8.09.2006 do 31.12.2012 r.  
Zabezpieczenia:  
a) oświadczenie o poddaniu się egzekucji,  
b) hipoteka zwykła łączna w wysokości 7.600.000,00 zł oraz 
hipoteka kaucyjna łączna w wysokości 3.489.000,00 PLN na 
nieruchomościach położonych w Żywcu przy ul. Grunwaldzkiej 
objętych następującymi Księgami Wieczystymi: 106344, 106343, 
77638, 105207, 107526, 105205, 107384, 113842, 105206 
prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Żywcu Wydział V Ksiąg 
Wieczystych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej no BOŚ 
S.A.,  
c) Weksel „in blanco” z wystawienia Śrubena Unia S.A. wraz z 
deklaracją wekslową,  
d) Pełnomocnictwo do rachunków w BOŚ S.A.,  
e) Przewłaszczenie zapasów stali o wartośd księgowej netto 
1.800.000,00 zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej na 
BOŚ S.A.,  
f) Przewłaszczenie wyrobów gotowych o wartości księgowej 
netto 2.500.000.00 PLN wraz z cesją praw z polisy 
ubezpieczeniowej na BOŚ S.A .  
g) Przewłaszczenie środków trwałych o wartości księgowej netto 
wg stanu na dzieło 30.06.2006r. 5.856.879.34 zł wraz z cesją 
praw z polisy ubezpieczeniowej na BOŚ S.A.  
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Str. 167, pkt. 22.4 
Jest: 
2 Bank Ochrony 

Środowiska S.A. w 
Warszawie 

8.09.2006 r. Umowa kredytu obrotowego nieodnawialnego nr 
14/2006/OK/261  
Przeznaczenie – kredyt z przeznaczeniem na bieżącą działalnośd  
Wysokośd kredytu – 7.600.000,00 zł  
Okres kredytowania – od 8.09.2006 do 31.12.2012 r.  
Zabezpieczenia:  
a) oświadczenie o poddaniu się egzekucji,  
b) hipoteka zwykła łączna w wysokości 4.500.000,00 zł oraz 
hipoteka kaucyjna łączna w wysokości 2.250.000,00 PLN na 
nieruchomościach położonych w Żywcu przy ul. Grunwaldzkiej 
objętych następującymi Księgami Wieczystymi: 106344. 106343. 
77638, 105207, 107526, 105205, 107384, 113842, 105206 
prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Żywcu Wydział v Ksiąg 
Wieczystych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej no BOŚ 
S.A.,  
c) Weksel „in blanco” z wystawienia Śrubena Unia S.A. wraz z 
deklaracją wekslową,  
d) Pełnomocnictwo do rachunków w BOŚ S.A.,  
e) Przewłaszczenie zapasów stali o wartośd księgowej netto 
1.000.000,00 zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej na 
BOŚ S.A.,  
f) Przewłaszczenie środków trwałych o wartości księgowej netto 
wg stanu na dzieło 30.04.2009r. 8.551.489,62 zł wraz z cesją 
praw z polisy ubezpieczeniowej na BOŚ S.A.  
 

 
 
 
                                                                                            


