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Zastaw rejestrowy na mieniu o wartości znaczącej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść  raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2014 z dnia 27.08.2014r. Zarząd TARCZYŃSKI S.A. („Emitent”, „Spółka”, 
„Zastawca”) informuje, że w dniu 16.09.2014r. powziął informację, iż w dniu 11.09.2014r. dokonano wpisu w 
Rejestrze Zastawów prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej Wydział VII Gospodarczy – 
Rejestru Zastawów na mieniu ruchomym Spółki w postaci środków trwałych, maszyn i urządzeń zlokalizowanych w 
Ujeźdźcu Małym 80, 55-100 Trzebnica o wartości netto ustalonej na dzień  26.08.2014r w kwocie 37.354.508,94 
zł(słownie złotych: trzydzieści siedem milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiem  94/100) na rzecz 
Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. („PKO BP SA”). Najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 
48.000.000,00 zł (s łownie złotych: czterdzieści osiem milionów 00/100).  
Zastaw ustanowiono w celu zabezpieczenia  wierzytelności PKO BP SA wynikających z :
- umowy kredytu obrotowego odnawialnego w walucie polskiej z dnia 26.08.2014r. na kwotę  4.000.000,00 zł 
(s łownie złotych: cztery miliony 00/100),)
- umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego z dnia 27.06.2007r. wraz z  późn. zm. na kwotę 
20.000.000,00 zł (s łownie złotych: dwadzieścia milionów 00/100).

Nie istnieją powiązania pomiędzy emitentem a osobami zarządzającymi banku inne niż te, które wynikają z łączących 
strony umów kredytowych. 

Wartość przedmiotu zabezpieczenia przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta, co stanowi podstawę 
sporządzenia niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§5 ust 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku z pózn. 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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