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Temat

Aneks do umowy o kredyt obrotowy

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd ZPUE S.A we Włoszczowie (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 24 kwietnia 2013 r. Spółka zawarła z 

Bankiem Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, będącym następcą Kredyt Bank S.A. z siedzibą w 

Warszawie, aneks do Umowy o kredyt obrotowy nr 3683273ŁD20041100 z dnia 21 kwietnia 2011 r. (Raporty 

bieżące: nr 11/2011, nr 31/2011, nr 17/2012).

Przedmiotowy aneks przewiduje udzielenie kredytu w kwocie 35 000 000,00 zł. ( słownie złotych: trzydzieści pięć 

milionów) z zastrzeżeniem:

1) z dniem podpisania aneksu zostanie udzielony kredyt w wysokości 21 000 000,00 zł. (słownie złotych: 

dwadzieścia jeden milionów),

2) na podstawie pisemnej dyspozycji Spółki i podpisania aneksu do umowy, Bank podwyższy kwotę kredytu do 35 

000 000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści pięć milionów).

Okres, na jaki udostępniono środki z kredytu został przedłużony do dnia 24 kwietnia 2014 r., natomiast ostateczny 

termin spłaty kredytu ustalony został na dzień 25 kwietnia 2014 r.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne. Stawka oprocentowania składa się ze stopy WIBOR 1M, powiększonej o 

marżę Banku.

Pozostałe zmiany Umowy dotyczą warunków nieodbiegających od powszechnie stosowanych w tego typu 

umowach. 

Spółka uznała wskazaną Umowę o kredyt obrotowy za znaczącą ze względu na jej wartość, która przekroczyła 

wielkość 10% kapitałów własnych Spółki.
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Komisja Nadzoru Finansowego

1



RB 11 2013ZPUE

Komisja Nadzoru Finansowego

2


