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Treść raportu:

Zarząd ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym podpisany został aneks 

do Umowy o MultiLinię zawartej w dniu 12 marca 2015 r. przez Stolbud Włoszczowa S.A., Stolbud Pszczyna S.A. i 

Kortrak Sp. z o.o. („Kredytobiorcy) z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bankˮ), do której Emitent 

przystąpił po stronie Kredytobiorców na mocy aneksu z dnia 30 czerwca 2017 r. Emitent przekazywał informacje na 

temat powyższej umowy raportami bieżącymi: nr 15/2017, nr 18/2018, nr 28/2018.

Na mocy przedmiotowego aneksu przedłużono do dnia 30 czerwca 2019 r. termin dostępności oraz całkowitej 

spłaty udzielonego kredytu. Jednocześnie ustalono, iż maksymalna wysokość kredytu będzie stanowiła kwota 

25.000.000,00 PLN. Emitent i Kredytobiorca mogą korzystać z kredytu w ramach przysługujących im limitów oraz w 

określonych terminach, przy czym Emitent może zaciągać zobowiązania do maksymalnej kwoty udzielonego 

kredytu. Ponadto Bank zobowiązał się do udzielania określonego rodzaju gwarancji na podstawie dyspozycji 

składanych przez Emitenta i Kredytobiorców do kwoty 1.000.000,00 PLN, w okresie dostępności do dnia 30 

czerwca 2019 r. Zgodnie z zawartym aneksem zabezpieczenie wierzytelności Banku wynikających z Umowy o 

MultiLinię stanowią:

- hipoteka umowna łączna do kwoty najwyższej 40.000.000,00 PLN ustanowiona na rzecz Banku na określonych 

nieruchomościach,

- przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu umowy ubezpieczenia budynków/budowli na określonych 

nieruchomościach.

Pozostałe zmiany, które zostały wprowadzone do powyższej umowy na mocy przedmiotowego aneksu, dotyczą 

warunków nieodbiegających od powszechnie stosowanych w tego rodzaju umowach. 

ZPUE S.A.

(pełna nazwa emitenta)

ZPUE Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikac ji GPW w W-wie)

29-100 Włoszczowa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jędrzejowska 79c

(ulica) (numer)

041 3881000 041 3881001

(telefon) (fax)

board@zpue.pl zpue.pl

(e-mail) (www)

656-14-94-014 290780734

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2018-12-12 Iwona Dobosz Członek Zarządu

2018-12-12 Wojciech Pyka Prokurent

Komisja Nadzoru Finansowego

1


