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Treść raportu:

Zarząd TARCZYŃSKI S.A. („Emitent”) informuje, iż dnia 31.10.2013 r. powziął informację o ustanowieniu w dniu 
23.10.2013r hipoteki umownej na rzecz PKO Banku Polskiego SA („PKO BP SA”) do kwoty 5.280.000,00 zł (pięć 
milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych) na stanowiącej własność Emitenta nieruchomości położonej w 
Ujeźdźcu Małym, zarejestrowanej w księdze wieczystej pod numerem WR1W/00024056/1 na zabezpieczenie 
gwarancji w kwocie 3.519.576,25 PLN, udzielonej przez PKO BP SA, na podstawie umowy o udzielenie gwarancji 
nr 09 1020 5226 000 6496 0123 9623 z dnia 22.10.2013r .

Ustanowiona hipoteka umowna zabezpiecza wynikające z ww. umowy o udzielenie gwarancji bankowej 
wierzytelności PKO BP SA, na które składają się: należność główna z tytułu gwarancji, odsetki, prowizje i opłaty, 
przyznane koszty postępowania sądowego lub egzekucyjnego związane z dochodzeniem roszczeń z tytułu 
ustanowionego zabezpieczenia hipotecznego, świadczenia uboczne w postaci roszczeń o naprawienie szkód 
wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z czynności bankowej 
udzielenia gwarancji lub czynności bankowej zabezpieczenia spłaty tej gwarancji. 

Zabezpieczona gwarancja bankowa została ustanowiona w związku z umową dotacji zawartą pomiędzy 
Emitentem a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na częściowe finansowanie wydatków 
inwestycyjnych na „Rozbudowę zakładu w Ujeźdźcu Małym” o których Emitent informował w Prospekcie Emisyjnym 
Spółki, zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowanego w dniu 17 maja 2013 roku. 

Ustanowiona hipoteka umowna 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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