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Temat

Zmiana znaczącej umowy kredytowej

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 jako „Emitent”) informuje, iż w dniu 13 października 2014 r. Emitent 

podpisał aneks do Umowy wielocelowej linii kredytowej nr WAR/2001/11/167/CB z dnia 5 lipca 2011 roku 

(„Umowa kredytu”) z bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”), o której Emitent 

informował w raportach bieżących nr 34/2012 oraz nr 26/2013.

Na mocy podpisanego Aneksu zostały zmienione następujące istotne warunki Umowy kredytu:

-  obniżono limit kredytowy do kwoty 20.000.000,00 zł.

-  ograniczono sposób zabezpieczenia spłaty udzielonego kredytu do weksli własnych in blanco oraz oświadczeń  

    kredytobiorców o poddaniu się egzekucji, rezygnując tym samym z wcześniejszych zabezpieczeń w formie  

    hipotek, zastawów rejestrowych na maszynach i urządzeniach oraz cesji wierzytelności z polis  

    ubezpieczeniowych,

-  obniżono poziom marży oraz prowizji.

Ponadto na podstawie przedmiotowego Aneksu, do Umowy po stronie kredytobiorcy przystąpiły spółki ZPUE 

Holding sp. z o.o. z siedzibą we Włoszczowie, ZPUE EOP sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu oraz ZPUE Elektroinstal 

sp. z o.o. z siedzibą w Raciążu, będące spółkami zależnymi Emitenta. Jednocześnie od Umowy odstąpiły spółki 

zależne Emitenta, tj. ZPUE Poles sp. z o.o. z siedzibą we Włoszczowie, ZPUE Tools sp. z o.o. 

z siedzibą we Włoszczowie, ZPUE Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach oraz ZPUE Gliwice sp. z o.o. 

z siedzibą w Gliwicach.

Umowa została uznana za znaczącą na podstawie kryterium 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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