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Inwestycja w Kaliszu Pom. - umowy kredytowe z bankiem PKO BP SA zabezpieczone hipotekami.
Podstawa prawna
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Tre

ce i okresowe

raportu:

Zarz d KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 17.01.2011 r. dwóch umów kredytowych z bankiem
Powszechna Kasa Oszcz dno ci Bank Polski Spółka Akcyjna z przeznaczeniem na realizacj inwestycji
"Nowoczesnego tartaku w Kaliszu Pomorskim":
1. Umowa kredytu inwestycyjnego w wysoko ci 9 mln zł na finasowanie budowy hali przetarcia wraz z niezb dn
infrastruktur . Zabezpieczeniem tego kredytu jest m.in: ustanowienie na rzecz banku hipoteki zwykłej ł cznej w
wysoko ci 9 mln zł oraz hipoteki umownej kaucyjnej ł cznej do kwoty 2,7 mln zł na nieruchomo ci poło onej w
Kaliszu Pomorskim, gdzie mie ci si Zakład Przemysłu Drzewnego w Kaliszu Pomorskim. Warto ewidencyjna
tej nieruchomo ci wynosi 4,2 mln zł.
Kredyt został udzielony na okres od 17.01.2011 r. do 30.09.2022 r.
2. Umowa kredytu inwestycyjnego w wysoko ci 1 mln EUR na finansowanie zakupu maszyn i urz dze , które
zostan zainstalowane w nowoczesnej hali przetarcia w Zakładzie Przemysłu Drzewnego w Kaliszu Pomorskim.
Zabezpieczeniem tego kredytu jest m.in.:
- ustanowienie hipoteki umownej zwykłej ł cznej w wysoko ci 1 mln EUR oraz hipoteki umownej kaucyjnej ł cznej
do kwoty 300 tys. EUR na nieruchomo ci poło onej w Krosinie, gdzie mie ci si Zakład Przemysłu Drzewnego w
Krosinie. Warto ewidencyjna tej nieruchomo ci wynosi 3,5 mln zł.
- ustanowienie zastawu rejestrowego o warto ci 1.380 tys. EUR na nowo zakupionych maszynach tartacznych
b d cych przedmiotem tego kredytu.
Kredyt został udzielony na okres od 17.01.2011 r. do 30.09.2022 r.
Pomi dzy KPPD-Szczecinek SA i osobami zarz dzaj cymi lub nadzoruj cymi Spółk a bankiem PKO BP 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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