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Treść raportu:

Zarząd ZPUE S.A. we Włoszczowie (dalej „Emitent”) informuje, iż w dniu 26 marca 2015 r. zawarł aneks do umowy 

kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego nr 75 1020 2629 0000 9602 0229 7216 z dnia 5 września 

2007 r. (dalej „Umowa”) z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie (dalej „Bank”), o której Emitent informował w raportach bieżących: nr 33/2007, nr 28/2010, nr 32/2010, 

nr 48/2012.

Na mocy przedmiotowego aneksu zostały zmienione następujące istotne warunki Umowy:

- obniżono limit kredytowy do kwoty 20.000.000,00 zł.;

- ograniczono sposób zabezpieczenia spłaty wierzytelności Banku z tytułu udzielonego kredytu do weksla 

własnego in blanco wystawionego przez Emitenta wraz z deklaracją wekslową, umownego prawa potrącania 

wierzytelności Banku z tytułu Umowy z wierzytelnością Emitenta, jako posiadacza rachunków bankowych w Banku 

oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji bankowej do kwoty zadłużenia 40.000.000,00 zł., rezygnując tym 

samym z wcześniejszych zabezpieczeń w formie hipotek oraz zastawu rejestrowego na środku trwałym wraz z 

przelewem wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia;

- skrócono okres wykorzystania przydzielonego limitu kredytowego do dnia 30 września 2015 r.

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

nieodbiegających od powszechnie stosowanych w tego rodzaju umowach. 

Umowa została uznana za znaczącą na podstawie kryterium wartości kapitałów własnych Emitenta.
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