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Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ZPUE S.A. we Włoszczowie („Emitent”) informuje, iż w dniu 30 grudnia 2014 roku Emitent oraz jego spółka 

zależna ZPUE Silesia sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, zawarły Umowę o Kredyt w Rachunku Bieżącym 

(„Umowa kredytuˮ) z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”).

Umowa kredytu pozostaje w związku z umowami ramowymi zawartymi przez Emitenta oraz ZPUE Silesia sp. z o.o. 

(„Kredytobiorcy”) z Bankiem, przewidującymi różne formy kredytowania przez Bank.

Na podstawie Umowy kredytu Bank udostępni Kredytobiorcom kredyt w rachunkach bieżących z limitem 

kredytowym w kwocie 25.000.000,00 złotych, z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności 

gospodarczej. Kredytobiorcy zobowiązują się spłacić kredyt wraz z należnościami ubocznymi do dnia 21 grudnia 

2015 roku. Tytułem zabezpieczenia spłaty kredytu, Kredytobiorcy złożyli oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się 

egzekucji, na których podstawie Bank będzie mógł wystawić bankowe tytuły egzekucyjne do kwoty zadłużenia 

30.000.000,00 złotych oraz wystąpić o nadanie tym tytułom klauzul wykonalności w terminie do dnia 31 grudnia 

2017 roku.
Pozostałe postanowienia Umowy kredytu nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. 

Umowa kredytu została uznana za znaczącą ze względu na fakt, iż jej przedmiot przekracza wartość co najmniej 10 

% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. nr 33 poz. 259) z dn. 19 lutego 2009 

r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 

warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego 

państwem członkowskim.
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