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Treść raportu:

Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 30 września 2013 r. otrzymał datowany na 25 września 2013
r. podpisany aneks (Aneks) do umowy kredytu rewolwingowego z dnia 13 września 2011 r. (Umowa), zawartej
pomiędzy spółką zależną Emitenta – Warmińskimi Zakładami Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. z
siedzibą w Kwidzynie (Kredytobiorca, WZPOW) a Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedzibą w Warszawie
(Bank). O zawarciu przedmiotowej Umowy oraz jej późniejszych zmianach Emitent informował raportami
bieżącymi nr 39/2011 (pierwotny numer raportu 38/2011 został skorygowany raportem nr 40/2011 na 39/2011),
28/2012, 35/2012, 7/2013, 14/2013, 17/2013 i 24/2013.
Na mocy Aneksu strony przedłużyły czas trwania Umowy kredytu rewolwingowego do kwoty 32 mln zł z
przeznaczeniem na finansowanie skupu i przechowywania zapasów warzyw i owoców do dnia 30 października
2013 r. Zgodnie z treścią Aneksu spłata przedmiotowego kredytu ma być skorelowana z poziomem zapasów i
dokonana każdorazowo w przypadku, gdy wartość zastawionych/przewłaszczonych na rzecz Banku zapasów, nie
starszych niż z sezonu 2012/2013, będzie niższa niż 130% wykorzystanego kredytu. W takim przypadku
Kredytobiorca będzie zobowiązany do spłaty kredytu/części kredytu w ciągu 10 dni do poziomu uzyskania
wymaganego pokrycia w ogólnej wartości zapasów, nie starszych niż z sezonu 2012/2013. Niezależnie od
powyższego Kredytobiorca jest zobowiązany do dokonania na dzień 30 października 2013 r. spłaty kwoty 26 mln zł
powiększonej o kwoty zawieszonych rat za miesiąc sierpień i wrzesień, tj. łącznie kwoty 29,25 mln zł.
W związku z tym wydłużeniu do dnia 30 października 2016 r. uległ termin, w którym Bank może wystąpić wobec
Kredytobiorcy o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu do kwoty 48 mln zł.
Pozostałe warunki Umowy nie uległy zmianie.
Jednocześnie Emitent działający jako poręczyciel kredytu złożył oświadczenie o wyrażeniu zgody na treść Aneksu,
co oznacza, że poręczył za całość zobowiązań WZPOW wynikających z Umowy w brzmieniu uwzględniającym
postanowienia tego Aneksu.
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