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Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie ce i okresowe

Tre  raportu:

Zarz d ZPC Otmuchów S.A. (Emitent, Spó ka) informuje, e w dniu 30 listopada 2015 roku pomi dzy Emitentem a 
Bankiem Zachodnim WBK S.A. (Bank) zawarte zosta y dwie umowy kredytów inwestycyjnych finansowanych ze 

rodków Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) na czn  warto  20,8 mln z . 
Ca kowita sp ata kredytów nast pi do dnia 31 pa dziernika 2020 roku. 
Oprocentowanie kredytów jest zmienne i ustalane w oparciu o stop  WIBOR 1M powi kszon  o mar  Banku i 
obni on  z tytu u ich finasowania ze rodków EBI.
Umow  o wi kszej warto ci jest umowa kredytu inwestycyjnego o warto ci 19,0 mln z  (Kredyt). rodki z Kredytu 
zostan  wykorzystane na realizacj  inwestycji obejmuj cych zakup linii produkcyjnych do wytwarzania produktów 

niadaniowych oraz rozbudow  centrum logistycznego. 
Zabezpieczenie wierzytelno ci Banku wynikaj cych z umowy Kredytowej stanowi :
•    weksel in blanco wystawiony przez Emitenta wraz z deklaracj  wekslow ,
•    hipoteka umowna do kwoty 28,5 mln z  z ustanowiona na nieruchomo ciach nale cych do Spó ki 
zlokalizowanych w Nysie wraz z cesj  z polisy ubezpieczeniowej,
•    zastaw rejestrowy na maszynach/urz dzeniach których zakup finansowany b dzie z Kredytu wraz z cesj  z 
polisy ubezpieczeniowej.
Pozosta e warunki umowy Kredytowej nie odbiegaj  od warunków standardowych dla tego typu umów. Umowa 
Kredytowa zosta a uznana za znacz  ze wzgl du na fakt, i  jej warto  przekracza 10% kapita ów w asnych 
Emitenta.
Jednocze nie Spó ka informuje, i  w celu ograniczenia ryzyka zmienno ci stopy procentowej kredytów Emitent 
zawar  umow  ramow  o trybie zawierania oraz rozliczania transakcji m.in. umo liwiaj  przeprowadzenie 
transakcji zabezpieczaj cej zmian  stopy procentowej - Interest Rate Swap.
Szczegó owa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporz dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w 
sprawie informacji bie cych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów warto ciowych […]
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7530012546 531258977
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PODPISY OSÓB REPREZENTUJ CYCH SPÓ
Data Imi  i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-11-30 MARIUSZ POPEK PREZES ZARZ DU Mariusz Popek

2015-11-30 JAROS AW KAPITANOWICZ WICEPREZES ZARZ DU Jaros aw Kapitanowicz

2015-11-30 BART OMIEJ BIE WICEPREZES ZARZ DU Bart omiej Bie
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