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Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2020 z dnia 29 
stycznia 2020 r. informuje, że w dniu dzisiejszym została zawarta Umowy kredytu terminowego oraz kredytu 
odnawialnego („Umowa kredytu”) pomiędzy Emitentem a konsorcjum banków, tj. Santander Bank Polska S.A. z 
siedzibą w Warszawie, ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach oraz Bank Handlowy w Warszawie S.A. z 
siedzibą w Warszawie („Kredytodawcyˮ ).
Na warunkach powyższej umowy Kredytodawcy udostępnią na rzecz Emitenta:   
a) kredyt odnawialny w maksymalnej wysokości 100.000.000 PLN z przeznaczeniem w pierwszej kolejności na 
spłatę zadłużenia finansowego, natomiast w drugiej kolejności na finansowanie bieżącej działalności i ogólnych 
celów korporacyjnych,
b) kredyt terminowy w maksymalnej wysokości 80.000.000 PLN, w tym dla transzy I - 72.000.000 PLN oraz dla 
transzy II - 8.000.000 PLN, z przeznaczeniem w szczególności na częściową spłatę zadłużenia finansowego oraz 
wydatki inwestycyjne (CAPEX).
W odniesieniu do kredytu odnawialnego ostateczną datę spłaty stanowi 3 marca 2022 r. – z możliwością 
przedłużenia o dodatkowy rok na wniosek Emitenta, przy czym okres dostępności kredytu ustalono do dnia 2 
marca 2022 r.
W odniesieniu do kredytu terminowego ostateczną datę spłaty stanowi 3 marca 2025 r., przy czym okres 
dostępności kredytu dla transzy I ustalono do dnia 3 kwietnia 2020 r., a dla transzy II do dnia 30 czerwca 2020 r.  
Zabezpieczenia Umowy kredytu stanowią w szczególności: oświadczenia o poddaniu się przez Emitenta egzekucji 
w trybie art. 777 § 1 pkt. 5) k.p.c., oświadczenia o ustanowieniu przez Emitenta hipotek na wyszczególnionych 
nieruchomościach, umowy podporządkowania, umowy przelewu wierzytelności na zabezpieczenie, umowy 
zastawów rejestrowych i zastawów finansowych na prawach z rachunków bankowych Emitenta, umowy zastawu 
rejestrowego na zapasach magazynowych, umowy zastawów rejestrowych na aktywach Spółki, umowy zastawów 
rejestrowych na wyszczególnionych znakach towarowych.
Pozostałe warunki Umowy kredytu nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego rodzaju umowach.
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