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Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ZPUE S.A. we Włoszczowie (dalej „Emitent”) zawiadamia, że w dniu 3 lipca 2017 r. otrzymał informację od 

Banku Zachodniego WBK  S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Bankˮ) o podpisaniu aneksu do Umowy o 

MultiLinię z dnia 12 marca 2015 r. (dalej „Umowaˮ), która została pierwotnie zawarta z Bankiem przez Stolbud 

Włoszczowa S.A. z siedzibą we Włoszczowie, Stolbud Pszczyna S.A. z siedzibą w Pszczynie i Kortrak Sp. z o.o. z 

siedzibą we Włoszczowie (dalej „Kredytobiorcy”). Na mocy powyższego aneksu Emitent przystąpił do Umowy po 

stronie Kredytobiorców.

Przedmiotem Umowy jest przyznanie Emitentowi i Kredytobiorcom kredytu w rachunkach bieżących do kwoty 

25.000.000,00 PLN, w ramach przysługujących im limitów, z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej 

działalności gospodarczej. Emitent może zaciągać zobowiązania do maksymalnej kwoty udzielonego kredytu. 

Umowa obejmuje również zobowiązanie Banku do udzielania określonego rodzaju gwarancji na podstawie 

dyspozycji składanych przez Emitenta lub Kredytobiorców, w ramach przysługujących im limitów, do kwoty 

2.000.000,00 PLN i w okresie dostępności do dnia 31.05.2018 r. Emitent może składać dyspozycje udzielenia 

gwarancji do maksymalnej kwoty, która została przeznaczona na ten cel. Termin całkowitej spłaty udzielonego 

kredytu ustalono na dzień 31.05.2018 r. Zgodnie z postanowieniami Umowy, Emitent oraz Kredytobiorcy są 

solidarnie zobowiązani do spłaty należności Banku powstałych z tytułu Umowy. Zabezpieczenie wierzytelności 

Banku wynikających z Umowy stanowią:

- hipoteka umowna łączna do kwoty 25.000.000,00 PLN ustanowiona na nieruchomości oraz przelew 

wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia w zakresie obejmującym ubezpieczenie nieruchomości, o wartości 

nie niższej niż 14.000.000,00 PLN,

- weksle in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi, wystawione przez Emitenta oraz Kredytobiorców,

- oświadczenia o poddaniu się egzekucji na rzecz Banku w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. do kwoty 37.500.000,00 

PLN, złożone przez Emitenta oraz Kredytobiorców.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w tego typu umowach.
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