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Treść raportu:

W nawiązaniu do informacji podanej w prospekcie emisyjnym w Części Dokument Rejestracyjny Rozdział VIII, pkt.
14, Zarząd TARCZYŃSKI S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 08.07.2013 powziął informację, że w dniu 27 czerwca
2013 roku została zwiększona suma hipoteki umownej łącznej do wysokości 33.450.000 zł (trzydzieści trzy miliony
czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) na nieruchomościach oraz prawie wieczystego użytkowania gruntu, wraz ze
znajdującymi się na nich budynkami położonymi w Sławie, zarejestrowanych w księgach wieczystych pod
numerami ZG1W/00017425/9, ZG1W/00017394/2, ZG1W/00017395/9. Nieruchomości należą do emitenta.
Pierwotna suma hipoteki wynosiła 27.500.000 zł (dwadzieścia siedem milionów pięćset tysięcy złotych).
Wartość zobowiązania wynikająca z umowy kredytowej w rachunku bieżącym z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z
dnia 12.04.2012 roku zabezpieczonego hipoteką wynosi 18.300.000 zł (osiemnaście milionów trzysta tysięcy
złotych) oraz 4.000.000 zł (cztery miliony złotych) wynikające z umowy kredytowej z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z
dnia 11.04.2013 roku. Wartość ewidencyjna aktywów, na których ustanowiono hipotekę umowną wynosi 160.546
zł (sto sześćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści sześć złotych).
Ustanowiona hipoteka umowna stanowi zabezpieczenie spłaty przez Emitenta kredytu, odsetek umownych,
zapłaty prowizji i opłat, zwrotu kosztów, roszczeń banku o naprawienie szkód na rzecz Banku Zachodniego WBK
S.A wynikających z umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 12 kwietnia 2012 r. oraz z umowy o kredyt
obrotowy z dnia 11 kwietnia 2013 r.
Zmiana 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.
Jednocześnie, w nawiązaniu do informacji podanej w prospekcie emisyjnym w Części Dokument Rejestracyjny
Rozdział VIII, pkt. 14, Zarząd TARCZYŃSKI S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 08.07.2013 powziął informację, że w
dniu 27 czerwca 2013 roku została ustanowiona hipoteka umowna łączna do wysokości 7.164.000 zł (siedem
milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące złotych) na nieruchomościach oraz prawie wieczystego użytkowania
gruntu, wraz ze znajdującymi się na nich budynkami położonymi w Sławie, zarejestrowanych w księgach
wieczystych pod numerami ZG1W/00017425/9, ZG1W/00017394/2, ZG1W/00017395/9. Nieruchomości należą
emitenta. Jako dodatkowe zabezpieczenie hipoteka umowna łączna do wysokości 7.164.000 zł.
Wartość zobowiązania wynikająca z umowy kredytu inwestycyjnego z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z dnia
19.06.2013 roku zabezpieczonego hipoteką wynosi 4.776.000 zł (cztery miliony siedemset siedemdziesiąt sześć
tysięcy złotych). Wartość ewidencyjna aktywów, na których ustanowiono hipotekę umowną wynosi 160.546 zł (sto
sześćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści sześć złotych) oraz 500.000 zł ( pięćset tysięcy złotych).
Ustanowiona hipoteka umowna stanowi zabezpieczenie spłaty przez Emitenta kredytu, odsetek umownych,
zapłaty prowizji i opłat, zwrotu kosztów, roszczeń banku o naprawienie szkód na rzecz Banku Zachodniego WBK
S.A wynikających z umowy o kredyt inwestycyjny z dnia 19 czerwca 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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