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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, Ŝe w dniu  27 maja 2014 r. Spółka  ZETKAMA  zawarła  kolejną umowę na udzielnie poŜyczki 
spółce zaleŜnej tj. ZETKAMA R&D sp. z o. o. w wyniku czego łączna wartość umów zawartych z tym 

podmiotem w ostatnich 12 miesiącach - w przeliczaniu na złote - wyniosła 11 522 737,09 zł, która to wartość 
przekracza 10 % kapitałów własnych emitenta.   

Umową o największej wartości jest umowa z dnia 27 maja 2014r. o udzielnie poŜyczki Spółce ZETKAMA R&D  
sp. z o.o. z siedzibą w Ścinawce  Średniej, przy ul 3 Maja 12 - do maksymalnej  wysokości  9 800 000 zł. 
PoŜyczka moŜe być zaciągnięta w transzach i wykorzystana w terminie do 30 grudnia 2015 roku. PoŜyczka 
przeznaczona  jest na realizację Projektu „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie technologii 
nowoczesnej armatury” w ramach poddziałania 4.5.2 Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych 
działania 4.5 Wsparcie inwestycji o duŜym znaczeniu dla gospodarki osi priorytetowej 4 Inwestycje w 
innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. (szczegółowo o 
realizacji  i zakresie projektu spółka pisała w raporcie rocznym za 2013 rok).   Oprocentowanie  poŜyczki zostało 

ustalone na poziomie WIBOR 3M powiększonym o 1,5 punktu procentowego. Zwrot udzielonej 
poŜyczki strony ustaliły jednorazowo, do dnia 31 grudnia 2020 roku.  Spółka ZETKAMA R&D zamierza 
skorzystać ze środków przedmiotowej poŜyczki jedynie w sytuacji braku innych źródeł finasowania  realizacji 
projektu. Jednocześnie Emitent informuje, Ŝe spółka prowadzi działania w celu pozyskania zewnętrznego 
finansowania, co moŜe prowadzić do wcześniejszego zwrotu albo nie wykorzystania poŜyczki w pełnej 
wysokości.  

W pozostałych warunkach umowa nie odbiega od warunków stosowanych w tego typu umowach. 

Mając na względzie, Ŝe suma wartości umów zawartych przez w/w podmioty w okresie ostatnich 12 miesięcy 
przekroczyła próg 10% kapitałów własnych emitenta, umowy te spełniają kryterium uznania ich za umowę 
znaczącą w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 44  powołanego wyŜej Rozporządzenia.  
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