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Umowy kredytowe z bankiem BGŻ BNP Paribas SA.
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Treść raportu:

Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 29.07.2015 r. z bankiem BGŻ BNP Paribas SA:
1. Aneksu do umowy kredytu obrotowego w wysokości 4,5 mln zł, na mocy którego wydłużono okres kredytowania
do dnia 28.09.2016 r. Pozostałe warunki udzielenia tego kredytu nie uległy zmianie w stosunku do
prezentowanych w raporcie rocznym 2014.
2. Umowy o kredyt inwestycyjny w wysokości 5,3 mln zł, z przeznaczeniem na finansowanie nakładów
inwestycyjnych związanych z budową infrastruktury pod automatyczną linię do manipulacji surowca w ZPD Kalisz
Pomorski. Kredyt ten zastępuje kredyt inwestycyjny w wysokości 2,3 mln zł, o którym Spółka informowała w
komunikacie 5/2015 z 06.02.2015 r. Zwiększenie kwoty kredytu związane jest m.in. ze zmianą technologii
utwardzeń oraz przesunięciem części nakładów inwestycyjnych z 2014 r. (komunikat 16/2015 z 18.06.2015 r.).
Pozostałe warunki udzielenia tego kredytu nie uległy zmianie w stosunku do zastępowanego kredytu.
3. Umowy o kredyt inwestycyjny w wysokości 135.200 EUR ( 560,4 tys. zł wg kursu średniego NBP z dnia
29.07.2015 r. wynoszącego 4,1452 zł), udzielony do dnia 31.08.2020 r. z przeznaczeniem na finansowanie zakupu
maszyn i urządzeń dla ZPD Białogard. Zabezpieczenia tego kredytu stanowią m.in. zastaw rejestrowy na
zakupionych obrabiarkach i weksel in blanco.
4.Umowy o udzielenie do dnia 21.07.2019 r. gwarancji w ramach jednorazowej transakcji w wysokości 95,0 tys. zł
jako zabezpieczenie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej przez Powiatowy
Urząd Pracy w Koszalinie.
Jako kryterium umowy znaczącej i aktywów o znacznej wartości przyjęto przekroczenie progu wartości 10%
kapitałów własnych w wyniku zawarcia, w ciągu ostatnich 12 miesięcy, kolejnej umowy z tym samym podmiotem.
Pomiędzy KPPD-Szczecinek SA i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę a bankiem BGŻ BNP Paribas
SA nie występują jakiekolwiek powiązania poza zwykłymi kontaktami handlowymi.
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