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Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2014 z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie podpisania z BNP Paribas
Polska S.A. (Bank) aneksu do znaczącej umowy kredytowej Zarząd ZPC Otmuchów S.A. (Spółka, Emitent)
informuje, iż w dniu 15 stycznia 2015 roku do Spółki wpłynęło postanowienie o dokonaniu w dniu 8 stycznia 2015
r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VII Gospodarczy Rejestru Zastawów
wpisu zastawu rejestrowego do kwoty 44,2 mln zł ustanowionego na należnościach handlowych przysługujących
Emitentowi od wskazanych dłużników.
Wartość ewidencyjna należności handlowych o których mowa powyżej w księgach rachunkowych Emitenta wynosi
ok. 27,8 mln zł.
Przedmiotowy zastawu stanowi zabezpieczenie należności Banku z tytułu zobowiązań Emitenta wynikających z
kredytu w rachunku bieżącym udzielonego na podstawie wskazanego powyżej aneksu.
Nie istnieją powiązania osobowe pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a
Bankiem oraz osobami nim zarządzającymi.
Jako kryterium uznania należności na których ustanowiono ww. zastaw za aktywa o znacznej wartości Emitent
przyjął 10% kapitałów własnych Spółki.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [L].
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