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Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 13/2013 z dnia 27.06.2013r. dotyczącego zawarcia przez Tarczyński
S.A. („Emitent”) aneksu do znaczącej umowy z Powszechną Kasą Oszczędnościową Bank Polski Spółka Akcyjna
(PKO), Emitent informuje, że w dniu 15.07.2013 otrzymał od Sądu Rejonowego w Trzebnicy zawiadomienie o
ustanowieniu hipoteki umownej na kwotę 17.500.000 zł (siedemnaście milionów pięćset tysięcy złotych).
Hipoteka umowna została ustanowiona na nieruchomości gruntowej, objętej księgą wieczystą nr
WR1W/00024056/1, znajdującej się w Ujeźdźcu Małym.
Wartość zobowiązania wynikającego z aneksu do umowy kredytowej w formie limitu kredytowego wielocelowego z
dnia 26.06.2013 roku na wartość 20.000.000 zł (dwudziestu milionów złotych) zwartego z PKO. Wartość
ewidencyjna aktywów na których ustanowiono hipotekę umowną wynosi 1.132.740,82 zł (milion sto trzydzieści
dwa tysiące siedemset czterdzieści złotych 82/100).
Ustanowiona hipoteka umowna stanowi zabezpieczenie spłaty przez Emitenta kredytu, odsetek umownych,
zapłaty prowizji i opłat, zwrot kosztów, roszczeń banku o naprawienie szkód na rzecz PKO wynikającego z aneksu
do umowy kredytowej w formie limitu kredytowego wielocelowego z dnia 26.06.2013 r.
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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