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Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2016, Zarząd ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie (dalej „Emitent”) 

informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”) 

podpisany aneks do Umowy o kredyt parasolowy z dnia 13 października 2016 r. (dalej „Umowa kredytowa”), 

zawartej z Bankiem przez Emitenta oraz spółkę Stolbud Włoszczowa S.A. z siedzibą we Włoszczowie (dalej 

„Spółka”). 

Na mocy przedmiotowego aneksu odnowiono do dnia 11 listopada 2018 r. termin przyznania Emitentowi i Spółce 

globalnego limitu w kwocie 20 000 000,00 PLN. Jednocześnie ustalono, iż w ramach globalnego limitu Bank 

udziela Emitentowi oraz Spółce określonych limitów kredytowych, w obrębie których udostępnia poszczególne 

sublimity produktowe, tj.: kredyt w rachunku bieżącym dla Emitenta w kwocie do 20 000 000,00 PLN, linię na 

gwarancje bankowe dla Emitenta do kwoty 5 000 000,00 PLN oraz kredyt rewolwingowy dla Spółki w kwocie do 10 

000 000,00 PLN. Ponadto ustalono, iż zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu Umowy kredytowej będą 

stanowiły oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji na rzecz Banku do maksymalnej 

kwoty 32 000 000,00 PLN, złożone przez Emitenta i Spółkę w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c.

Pozostałe zmiany, które zostały wprowadzone do Umowy kredytowej na mocy przedmiotowego aneksu, dotyczą 

warunków nieodbiegających od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.
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