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Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2015 Zarząd TARCZYŃSKI S.A. („Spółka”, „Zastawca”) informuje, że w
dniu 07.10.2015 roku powziął informację, iż 30.09.2015 roku dokonano wpisu w Rejestrze Zastawów,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej Wydział VII Gospodarczy Rejestru Zastawów,
zastawu rejestrowego na mieniu ruchomym Spółki. Zastaw rejestrowy został ustanowiony tytułem zabezpieczenia
spłaty wszelkich wierzytelności z tytułu umowy kredytowej nr 09/125/15/Z/VV z dnia 16.07.2015 roku i umowy
kredytowej nr 09/126/15/Z/OB z dnia 16.07.2015 roku zawartej z mBank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie.
Najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 18.750.000 PLN (osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy
złotych).
Łączna wartość zobowiązań wynikająca ze wskazanych wyżej umów kredytowych, zabezpieczonych zastawem,
wynosi 15 000 000 zł
Wartość ewidencyjna aktywów zabezpieczonych zastawem wynosi 16 671 568,85 zł
Nie występują żadne powiązania pomiędzy Spółką a mBank S.A. ani pomiędzy osobami zarządzającymi lub
nadzorującymi Spółki i osobami zarządzającymi bankiem.
Wartość przedmiotu zabezpieczenia przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta, co stanowi podstawę
sporządzenia niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
§5 ust 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku z późn. zm. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
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