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Treść raportu:

Zarząd Tarczyński S.A. („Emitent”) na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na
rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji
2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("MAR") informuje o przystąpieniu przez Emitenta w dniu 1 marca 2018
r. do umowy kredytu terminowego udzielonego spółce EJT sp. z o.o. przez Bank Zachodni WBK S.A. oraz
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z przeznaczeniem na sfinansowanie nabycia przez EJT sp. z
o.o. akcji Emitenta w drodze wezwania ogłaszanego przez EJT Investment S.a r.l. lub przymusowego wykupu bądź
przymusowego odkupu akcji Emitenta. Emitent przystąpił do w/w kredytu jako dłużnik solidarny, przy czym jego
odpowiedzialność jest ograniczona do kwoty kapitału rezerwowego, o której mowa w art. 345 § 4 Kodeksu Spółek
Handlowych i uchwale nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15.01.2018 r. w sprawie
finansowania przez Spółkę nabycia emitowanych przez nią akcji oraz utworzenia kapitału rezerwowego w tym celu.
Zabezpieczeniem wierzytelności kredytodawców jest m.in. hipoteka umowna łączna do kwoty 79.436.000 zł na
nieruchomościach Emitenta, zastaw rejestrowy na przedsiębiorstwie Emitenta oraz na przedsiębiorstwie spółki
zależnej Emitenta – Tarczyński Marketing sp. z o.o. oraz zastaw rejestrowy na prawach ze znaku towarowego
„Tarczynski”. Pozostałe postanowienia umowy, w tym warunki finansowe nie odbiegają od powszechnie
stosowanych dla danego typu.
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