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Aneks do gwarancji bankowej udzielonej przez Pekao SA.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie
Tre

ce i okresowe

raportu:

Zarz d KPPD-Szczecinek SA - w nawi zaniu do komunikatów 1/2010 z 04.01.2010 r. i 24/2010 z 22.12.2010 r. informuje o podpisaniu w dniu 08.04.2011 r. kolejnego aneksu do umowy z bankiem Polska Kasa Opieki SA o
udzielenie gwarancji bankowej zabezpieczaj cej zapłat za surowiec drzewny nabywany w 2011 r. z Lasów
Pa stwowych. Na mocy tego aneksu kwota gwarancji podniesiona została z 8,0 mln zł do 9,5 mln zł. Termin
gwarancji okre lony na 31.03.2012 r. nie uległ zmianie. Gwarancja wystawiona jest na rzecz Regionalnej Dyrekcji
Lasów Pa stwowych w Szczecinku, wyst puj cej tak e w imieniu wszystkich pozostałych jednostek
organizacyjnych Lasów Pa stwowych.
W zwi zku ze zwi kszeniem kwoty udzielonej gwarancji ustanowiono dodatkowe zabezpieczenia i aktualnie
zabezpieczeniem tej gwarancji jest m.in.:
- ustanowienie w dniu 30.12.2009 r. na rzecz banku hipotek:
1. Kaucyjnej ł cznej do kwoty 2 mln zł na nieruchomo ci poło onej w Czaplinku przy ul. Wałeckiej 1, gdzie mie ci
si Zakład Przemysłu Drzewnego w Czaplinku. Warto ewidencyjna brutto opisanej nieruchomo ci wynosi 2,9
mln zł.
2. Kaucyjnej ł cznej do kwoty 5 mln zł na nieruchomo ci poło onej w Kołaczu 6, gdzie mie ci si Zakład
Przemysłu Drzewnego w Kołaczu. Warto ewidencyjna brutto tej nieruchomo ci wynosi 4,4 mln zł. Na
nieruchomo ci tej ci
tak e hipoteki: zwykła ł czna do kwoty 0,8 mln euro oraz ł czna kaucyjna do kwoty 0,1 mln
euro - obydwie ustanowione na rzecz banku Pekao SA jako zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego.
- ustanowienie zastawu rejestrowego na maszynach i urz dzeniach o ł cznej warto ci ubezpieczeniowej 13,4 mln
zł oraz warto ci ewidencyjnej 11,9 mln zł.
- ustanowienie zastawu rejestrowego na zapasach surowca drzewnego o warto ci ubezpieczeniowej 2,1 mln zł i
warto ci ewidencyjnej 1,2 mln zł,
- przewłaszczenie maszyn i urz dze o warto ci ubezpieczeniowej 6,5 mln zł i warto ci ewidencyjnej brutto 6,2 mln
zł.
Pomi dzy KPPD-Szczecinek SA i osobami zarz dzaj cymi lub nadzoruj cymi Spółk a bankiem Pekao SA nie
wyst puj jakiekolwiek powi zania poza zwykłymi kontaktami handlowymi.
Jako kryterium umowy znacz cej i aktywów o znacznej warto ci przyj to przekroczenie progu 10% warto ci
kapitałów własnych.
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Bo ena Czerwi ska-Lasak

Wiceprezes Zarz du

Podpis

Komisja Nadzoru Finansowego

2

