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Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Tre  raportu:

Zarz d ZPC Otmuchów S.A. [Spó ka, Emitent] informuje, i  w dniu 16 kwietnia 2021 r. zawar  z Millennium Bank 
S.A. [Bank Millennium] umow  kredytu w rachunku bie cym na podstawie, której Bank udzieli Emitentowi kredytu 
w wysoko ci 15 mln z  na finansowanie bie cej dzia alno ci z okresem kredytowania przypadaj cym do dnia 12 
kwietnia 2023 r.
Limit kredytowy wynosi  b dzie 15 mln z  w okresie do pa dziernika 2022 roku a w kolejnych 6 miesi cach limit 

dzie ulega  comiesi cznemu pomniejszeniu o kwot  ok. 1,4 mln z .
Oprocentowanie kredytu zosta o ustalone na poziomie WIBOR 1M powi kszone o mar  Banku, przy czym w 
okresie nie d szym ni  pierwsze 12 miesi cy od dnia zawarcia Umowy b dzie mia a miejsce dop ata ze strony 
Banku Gospodarstwa Krajowego do oprocentowania w wysoko ci odpowiadaj cej mar y banku.
Zabezpieczeniem sp aty kredytu b  i] o wiadczenie o poddaniu si  egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. ii] 
hipoteka czna do kwoty 24 mln z  na trzech nieruchomo ciach nale cych do Emitenta zlokalizowanych w Brzegu 
oraz Otmuchowie, iii] gwarancja udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego w dniu zawarcia umowy 
kredytowej w kwocie 12 mln z  z terminem obowi zywania do dnia 12 lipca 2023 roku 
Ponadto równie  w dacie 16 kwietnia 2021 r. Emitent zawar  z Powszechna Kasa Oszcz dno ci Bank Polski [Bank 
PKO BP] umow  kredytu wielocelowego z limitem 5 mln z  oraz okresem kredytowania przypadaj cym na 18 
kwietnia 2022 r.  Oprocentowanie kredytu zosta o ustalone na poziomie WIBOR 1M powi kszone o mar  Banku 
PKO BP. Zabezpieczeniem sp aty kredytu b dzie i] weksel w asny in blanco wraz z deklaracj  wekslow , ii] zastaw 
rejestrowy do najwy szej sumy zabezpieczenia 7,5 mln z  na zapasach Emitenta, iii] przelew wierzytelno ci z tytu u 
umowy ubezpieczenia zapasów o których mowa powy ej oraz iv] gwarancji w kwocie 4 mln z  wystawiona w dacie 
podpisania umowy przez BGK z terminem obowi zywania do 18 lipca 2022 roku. 

rodki z kredytów b  przeznaczone na finansowanie bie cej dzia alno ci. 
Pozosta e warunki ww. umów, w tym w zakresie uruchomienia kredytów, mo liwo ci rozwi zania umów lub ich 
wypowiedzenia, nie odbiegaj  od postanowie  powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.
Jednocze nie Emitent informuje, i  zawarcie powy szych umów zwi zane jest z optymalizacj  struktury i kosztów 
finansowania oraz terminowym zako czeniem umowy kredytu w BNP Paribas Bank Polska S.A.
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