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Treść raportu:

Zarząd Z.P.C. „Otmuchów” S.A. (Spółka, Emitent, ZPC Otmuchów) informuje, że w dniu 13 marca 2012 roku do
Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego we Wrocławiu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów o
dokonaniu na rzecz Raiffeisen Bank Polska S.A. w dniu 6 marca 2012 roku wpisu do rejestru zastawów zastawu
rejestrowego na aktywach stanowiących własność ZPC Otmuchów do najwyższej sumy zabezpieczenia w
wysokości 30 mln zł.
Ustanowienie ww. zastawu stanowi zabezpieczenie spłaty kredytu inwestycyjnego udzielonego Emitentowi na
podstawie umowy o kredyt nieodnawialny zawartej pomiędzy ZPC Otmuchów a Raiffeisen Bank Polska S.A., o
zawarciu której Emitent informował w Prospekcie emisyjnym ZPC Otmuchów zatwierdzonym przez Komisję
Nadzoru Finansowego w dniu 11 sierpnia 2010 roku na str. 253.
Aktywami, na których ustanowiono przedmiotowy zastaw są maszyny i urządzenia stanowiące łącznie kompletną
linię technologiczną do produkcji żelków oraz pozostała aparatura związana z tą linią, których zakup został
sfinansowany ze środków pochodzących z ww. kredytu inwestycyjnego.
Wartość ewidencyjna przedmiotu zastawu w księgach rachunkowych Emitenta wynosi ok. 16.5 mln zł.
Pomiędzy Bankiem oraz osobami nim zarządzającymi a Emitentem oraz osobami zarządzającymi oraz
nadzorującymi Emitenta nie istnieją żadne powiązania osobowe oraz organizacyjne.
Jako kryterium uznania aktywów za aktywa o znaczącej wartości przyjęto wartość 10% kapitałów własnych
Emitenta.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w
sprawie informacji bieżących i okresowych [K]
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