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Treść raportu:

Zarząd TARCZYŃSKI S.A. („Emitent”) informuje, iż dnia 13.11.2013 r. powziął informację, że w dniu 07.11.2013r.
została zwiększona suma hipoteki łącznej do wysokości 12.000.000 zł (dwanaście milionów złotych) obciążającej
nieruchomość położoną w Ujeźdźcu Wielkim, wpisaną do księgi wieczystej numer WR1W/00027066/5 i
współobciążającą nieruchomości objęte księgami wieczystymi ZG1W/00017395/9, ZG1W/00017425/9 oraz prawo
wieczystego użytkowania gruntu wraz z budynkami i urządzeniami stanowiącymi odrębne przedmioty własności
dla księgi wieczystej numer ZG1W/00017394/2, położonymi w Sławie. Pierwotna suma hipoteki wynosiła
7.164.000 zł, o czym była mowa w raporcie bieżącym numer 17/2013.
Wartość zobowiązania wynika z aneksu numer 1 z dnia 30.10.2013r. do umowy kredytu inwestycyjnego zawartego
z Bankiem Zachodnim WBK S.A, numer M0007748 zwiększającego kwotę kredytu do wysokości 8.000.000 zł
(osiem milionów złotych).
Ustanowiona hipoteka łączna stanowi zabezpieczenie spłaty przez Emitenta kredytu, odsetek umownych od
wykorzystanego kredytu, zapłaty prowizji i opłat, zwrot kosztów, roszczeń banku o naprawienie szkód na rzecz
Banku Zachodniego WBK S.A wynikających z umowy oraz aneksu do umowy o kredyt inwestycyjny numer
M0007748.
Wartości ustanowionej hipoteki umownej jest wyższa od równowartości 1.000.000 Euro, co stanowi podstawę
sporządzenia raportu. Wartość rynkowa aktywów obciążonych powyższą hipoteką przekracza 10 % kapitałów
własnych Emitenta.

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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