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Temat

Zmiana umowy znaczącej zawartej przez spółkę zależną z Raiffeisen Bank Polska

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd spółki Polska Grupa Odlewnicza S.A. (Emitent) informuje, iż powziął wiadomość o otrzymaniu w dniu 
dzisiejszym, tj. 22 kwietnia 2013 r., przez spółkę zależną Emitenta – Pioma-Odlewnia Sp. z o.o. (Spółka) – 
podpisanego ze strony Raiffeisen Bank Polska S.A. (Bank), z datą 25 marca 2013 r., Aneksu do Umowy kredytową 
z dnia 30 stycznia 2013 r. Przedmiotem Aneksu jest zwiększenie kwoty udzielonego Spółce kredytu o kwotę 
8.000.000,00 zł do łącznej kwoty w wysokości 34.225.000,00 zł. Aneks przewiduje spłatę kredytu w 22 ratach 
kwartalnych, a ostateczny termin spłaty kredytu określony został na dzień 30 kwietnia 2018 r. 
Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią:
 - pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków Spółki w Banku,
 - hipoteka do kwoty 51.337.500,00 zł na nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim będącej w 
użytkowaniu wieczystym Spółki, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, VI Wydział Ksiąg Wieczystych 
prowadzi księgę wieczystą nr PT1P/00066848/2, wraz z cesją wierzytelności z umowy ubezpieczenia,
 - zastaw rejestrowy na akcjach Odlewni Żeliwa „Śrem” S.A.
W dniu podpisania Aneksu Spółka zobowiązana została do dostarczenie do Banku wniosku o zmianę wpisu 
hipoteki na nieruchomości Spółki w zakresie zmiany sumy najwyższej hipoteki z kwoty 39.337.500,00 zł na kwotę 
51.337.500,00 zł z prezentatą właściwego sądu oraz dowodem uiszczenia wymaganej opłaty – zabezpieczenie to 
zostało ustanowione.
Pozostałe warunki kredytu, o których Emitent informował w Raporcie bieżącym Nr 4/2013 z dnia 31 stycznia 2013 
r., nie uległy zmianie.

Łączna wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta wg stanu na dzień 01 marca 2013 r. tj. 
stanu wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu za IV kwartał 2012 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. 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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