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Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego 2/2014 z dnia 12.02.2014r. Zarząd TARCZYŃSKI S.A. („Emitent”, „Spółka”,
„Zastawca”) informuje, że powziął informację, iż w dniu 07.03.2014r.dokonano wpisu w Rejestrze Zastawów
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej Wydział VII Gospodarczy do najwyższej sumy
zabezpieczenia w wysokości 70.000.000 zł (siedemdziesiąt milionów złotych) wynikającej z umowy rachunku
bankowego Emitenta wierzytelności w stosunku do Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu.
Zastaw ustanowiono w celu zabezpieczenia wierzytelności wynikającej z umowy faktoringowej nr 2137/2994/2014
z dnia 5 lutego 2014 roku oraz umowy faktoringowej nr 1861/2368/2013 z dnia 28 stycznia 2013 roku zawartych z
BZ WBK Faktor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Zastawnik”), która obejmuje należność główną o
łącznej wartości 35.000.000,00 PLN (trzydzieści pięć milinów złotych)(„należność główna”) oraz z odsetki umowne,
opłaty, prowizje oraz inne koszty wynikające z umowy.
Nie występują żadne powiązania pomiędzy Emitentem a BZ WBK Faktor Sp. z o.o.
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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