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Zarz�d Zakładu Produkcji Urz�dze� Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna we Włoszczowie informuje:
w dniu 6 maja 2004 r. Spółka otrzymała aneksy do Umowy o dewizowy kredyt rewolwingowy oraz Umowy o kredyt w 
rachunku bie��cym podpisane dnia 30 kwietnia 2004 r. Przedmiotowe umowy kredytowe zostały zawarte pomi�dzy ZPUE
S.A., jako kredytobiorc�, a Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna we Wrocławiu, jako kredytodawc�. 
Na podstawie niniejszych aneksów został przedłu�ony do dnia 30 czerwca 2004 r. okres obowi�zywania wymienionych
wy�ej umów kredytowych, przy zachowaniu bez zmian pozostałych warunków. 
�rodki pozyskane na podstawie Umowy o dewizowy kredyt rewolwingowy w kwocie 1.023 tys. EUR zostan� przeznaczone
na finansowanie bie��cych potrzeb zwi�zanych z warunkami zaopatrzenia, produkcji i sprzeda�y. Kwota 
wykorzystanego kredytu w EUR oprocentowana jest wg zmiennej stawki EURIBOR dla 1-miesi�cznych depozytów 
mi�dzybankowych w EUR powi�kszon� o mar�� ryzyka bankowego.
Zabezpieczenie nale�no�ci wynikaj�cych z umowy kredytu stanowi�:
- hipoteka kaucyjna na nieruchomo�ci,
- przewłaszczenie na zabezpieczenie zapasów,
- przewłaszczenie rzeczy ruchomych.
Drugi z omawianych kredytów - kredyt w rachunku bie��cym w kwocie 1.000 tys. PLN - przeznaczony został na 
sfinansowanie niedoboru kapitału obrotowego Spółki. Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana według 
zmiennej stawki WIBOR dla jednomiesi�cznych depozytów mi�dzybankowych w PLN powi�kszonej o 1 punkt procentowy.
Zabezpieczenie nale�no�ci wynikaj�cych z umowy kredytu stanowi�:
- wpływy na rachunek bie��cy,
- przewłaszczenie �rodków trwałych,
- przewłaszczenie zapasów materiałów.

 
 

Podstawa prawna :

par. 5 ust. 1 pkt 3 RRM GPW
par. 2 ust. 1 pkt 44a RRM GPW 

PODPISY

Podpisy osób reprezentuj�cych spółk�
Data Imi� i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2004-05-06 Ryszard Iwa�czyk Członek Zarz�du

2004-05-06 Kazimierz Grabiec Prokurent


