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Podstawa prawna

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

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2012 z dnia 28 lutego 2012 r., Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, 
że w dniu 13 października 2014 r. otrzymał z Sądu Rejonowego w Bełchatowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych (Sąd) 
zawiadomienie o dokonaniu w dniu 6 października 2014 r. zmiany wysokości zabezpieczenia hipotecznego 
ustanowionego na  nieruchomościach Emitenta - Sąd dokonał wpisu hipoteki umownej łącznej zwykłej w kwocie 
18.750 tys. zł w miejsce dotychczasowej hipoteki umownej łącznej zwykłej w kwocie 18.000 tys. zł oraz wpisu 
hipoteki umownej łącznej kaucyjnej do wysokości 9.375 tys. zł w miejsce hipoteki umownej łącznej kaucyjnej do 
wysokości 4.320 tys. zł na nieruchomościach gruntowych zabudowanych stanowiących przedmiot własności 
Emitenta położonych w Ruścu oraz w Pożdżenicach, a także dokonał wpisu o zmianie terminu zapłaty kredytu na 
30 czerwca 2017 r. Wartość nieruchomości, na których ustanowiono przedmiotowe hipoteki, według operatów 
szacunkowych zaktualizowanych odpowiednio na czerwiec 2014 r. oraz grudzień 2013 r. wynosi łącznie 20.206 tys. 
zł. 

Zmiana wysokości zabezpieczenia hipotecznego jest wynikiem zawartego w dniu 25 września 2014 r. 
porozumienia w sprawie restrukturyzacji zadłużenia finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL, o którym Emitent 
informował w treści raportu bieżącego 30/2014 oraz podpisania przez Emitenta i PKO BP S.A. (Bank) w dniu 29 
września 2014 r.  aneksu do umowy kredytu obrotowego (limit wielocelowy) z dnia 20 grudnia 2010 r. (Aneks), o 
zawarciu którego Emitent informował raportem bieżącym 31/2014.

Emitent informuje, że w ramach przyznanego na mocy Aneksu limitu, Bank udziela Emitentowi kredytu: (i) w 
rachunku bieżącym do wysokości 9.000 tys. zł, (ii) obrotowego nieodnawialnego do wysokości 9.750 tys. zł. W 
dniu zawarcia Aneksu Bank postawił do dyspozycji Emitenta środki pieniężne z tytułu udzielonego limitu w 
wysokości 13.935,6 tys. zł. Kwota limitu stanowiąca różnicę pomiędzy kwotą 18.750 tys. zł a 13.935,6 tys. zł ma 
zostać udostępniona po spełnieniu Warunków Uruchomienia Podwyższonego Finansowania wskazanych w 
raporcie bieżącym nr 31/2014. Ww. ustanowienie zmiany wysokości zabezpieczenia hipotecznego stanowi 
realizację jednego z nich.

Pomiędzy Bankiem oraz osobami nim zarządzającymi a Emitentem oraz osobami zarządzającymi oraz 
nadzorującymi Emitenta nie istnieją żadne powiązania osobowe oraz organizacyjne. 

Za kryterium uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości przyjęto wartość 10% kapitałów własnych Emitenta.  

Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1  rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w 
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […]
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