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Spełnienie warunków dotyczących umowy kredytu rewolwingowego udzielonego WZPOW przez BGŻ

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizac ja informacji

Treść raportu:

Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje,  że  w dniu 31 stycznia 2014 r. otrzymał informację o podpisaniu przez 
Bank PKO BP S.A. aneksu (Aneks) do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego z dnia 20 
grudnia 2010 r. zawartej przez Emitenta i  PKO BP S.A  (Kredyt), zgodnie z którym do dnia 28 lutego 2014 r. został 
wydłużony okres obowiązywania umowy oraz zawieszona została spłata ww. Kredytu zgodnie z warunkami 
określonymi w umowie pomiędzy spółką zależną Emitenta - Warmińskimi Zakładami Przetwórstwa 
Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. (WZPOW) a Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. (BGŻ), o której mowa w 
raporcie bieżącym nr 3/2014. 

O zawarciu umowy Kredytu z PKO BP S.A. oraz o jej późniejszych zmianach Emitent informował raportami 
bieżącymi nr 41/2010, 2/2011, 3/2012, 40/2013.

W związku z wydłużeniem terminu spłaty wydłużeniu do dnia  31 grudnia 2019 r. uległ termin, w którym PKO BP 
S.A. może wystąpić wobec Emitenta o nadanie stosownemu bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli 
wykonalności.  Aneks do umowy Kredytu wprowadził ponadto dodatkowe zabezpieczenie spłaty Kredytu w postaci 
przelewu wierzytelności z umów factoringu krajowego bez przejęcia ryzyka zawartych przez Emitenta i przez 
WZPOW z PKO BP Faktoring S.A. (o których mowa w raportach bieżących nr 11/2013 i 41 2013), w kwocie 
stanowiącej nadwyżkę nad wierzytelnościami PKO BP Faktoring SA wynikającymi z tych umów oraz przelewu 
wierzytelności z umowy pożyczki udzielonej przez Emitenta podmiotowi trzeciemu. 

Ponadto w dniu 31 stycznia 2014 r. Emitent otrzymał informację o podpisaniu przez PKO BP S.A. aneksu do 
umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego z dnia 22 marca 2006 r. zawartej przez WZPOW i PKO 
BP S.A., zgodnie z którym PKO BP S.A. zawiesił spłatę tego kredytu przez WZPOW na okres nie krótszy niż w BGŻ. 
W związku z powyższym ziściły się warunki wskazane w raporcie bieżącym nr 3/2014:
1) wydłużenie przez PKO BP S.A. okresu obowiązywania kredytu obrotowego (limitu wielocelowego) udzielonego 
Emitentowi na okres nie krótszy niż w Banku BGŻ tj. do dnia 28 lutego 2014 r.,
2) zawieszenie przez PKO BP S.A. spłaty kredytów obrotowych (limitów wielocelowych) udzielonych Emitentowi 
oraz WZPOW. 
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