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Tre��  raportu:

Zarz�d ZPUE Spółka Akcyjna we Włoszczowie informuje, i� w dniu dzisiejszym pomi�dzy ZPUE S.A., jako 
kredytobiorc�, a Bankiem Millennium S.A. z siedzib� w Warszawie, jako kredytodawc�, została zawarta Umowa o 
kredyt w rachunku bie��cym – nr 1101/10/400/04 na ł�czn� warto�� 7.000.000,00 zł. (siedem milionów złotych). 

Wskazany kredyt przeznaczony zostanie na finansowanie bie��cej działalno�ci ZPUE S.A. 
i  b�dzie obowi�zywał w okresie od dnia 29 kwietnia 2010 r. do dnia 28 kwietnia 2011 roku.
Oprocentowanie kredytu jest zmienne, b�d�ce sum� stawki referencyjnej powi�kszonej o mar�� banku. Stawka 
referencyjna ma charakter zmienny w umownym okresie kredytowania, oparta jest 
o stawk� WIBOR 1M. Mar�a banku jest stała w umownym okresie kredytowania. Prowizje i opłaty pobierane s� 
zgodnie z zasadami okre� lonymi w Cenniku usług, tj. prowizja przygotowawcza, prowizja od zaanga�owania (w 
skali roku) oraz inne opłaty zgodnie z Cennikiem usług dla Klientów segmentu du�ych przedsi�biorstw.
 
Uruchomienie kredytu nast�pi jednorazowo, poprzez udost�pnienie limitu kredytu na rachunku ZPUE S.A., 
przeznaczonego do obsługi kredytu.
Bank uzale�nił uruchomienie kredytu od spełnienia nast�puj�cych warunków:
1. ustanowienia prawnych zabezpiecze�;
2. przedło�enia aktualnych opinii, z banków oraz firm leasingowych obsługuj�cych kredytobiorc�, potwierdzaj�cych 
brak zaległo�ci i prawidłow� współprac�;
3. przedło�enia oryginału wyceny nieruchomo�ci stanowi�cych zabezpieczenie kredytu.

Kredyt staje si� w cało�ci wymagalny w nast�pnym dniu po upływie okresu, na jaki został udzielony.
Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest hipoteka kaucyjna ł�czna do kwoty 10.500.000,00 zł.(dziesi�� milionów 
pi��set tysi�cy złotych) na nieruchomo�ciach nale��cych do kredytobiorcy poło�onych we Włoszczowie, wraz z 
cesj� z polisy ubezpieczeniowej.
Kredytobiorca zło�ył o�wiadczenie o poddaniu si� egzekucji do kwoty 10.500.000,00 zł (dziesi�� milionów pi��set 
tysi�cy złotych), w przypadku nie wywi�zania si� z zobowi�za�.
Bank ma prawo wyst�pi� o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalno�ci do dnia 
28.04.2014r.
Jako uzupełniaj�ce zabezpieczenie spłaty kredytu i kosztów kredytu, Kredytobiorca udziela Bankowi 
pełnomocnictwa do pobrania i spłaty z innych rachunków bankowych, obecnych, jak i przyszłych, prowadzonych w 
Banku na rzecz Kredytobiorcy, kwoty niespłaconego w cało�ci lub cz��ci, wymagalnego zadłu�enia z tytułu kredytu, 
nale�nych odsetek, opłat i prowizji oraz innych kosztów poniesionych w zwi�zku z udzielonym kredytem.

W zakresie nieuregulowanym Umow� stosuje si� postanowienia „Regulaminu udzielania kredytów Klientom 
bankowo�ci korporacyjnej przez Bank Millennium S.A.”, „Ogólnych warunków otwierania 
i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów Bankowo�ci Korporacyjnej” oraz „Cennika usług”, 
stanowi�cych integraln� cz��� przedmiotowej umowy.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegaj� od powszechnie stosowanych w tego typu Umowach.

Za kryterium uznania za umow� znacz�c� Zarz�d przyj�ł warto�� zabezpieczenia niniejszej umowy przekraczaj�cej 
10% kapitału własnego Emitenta, który na dzie� 31.12.2009r. wynosił 97.099 tys. zł.
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PODPISY OSÓB REPREZENTUJ�CYCH SPÓŁK�
Data Imi� i  Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-04-29 Andrzej Grzybek Prezes Zarz�du

2010-04-29 Kazimierz Grabiec Prokurent
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