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Zarz d KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 09.09.2011 r. z bankiem BG SA umów o:
1. Kredyt obrotowy o warto ci 3 000 tys. zł. Umowa wa na jest przez 12 miesi cy od dnia 29.09.2011 r.
Zabezpieczeniem udzielonego kredytu jest mi dzy innymi hipoteka na nieruchomo ci poło onej w D wirzynie przy
ul. Wyzwolenia 9 o warto ci ewidencyjnej netto 949,5 tys.zł. Warto ustanowionej hipoteki wynosi 4 500 tys. zł.
2. Kredyt inwestycyjny o warto ci 3 250 tys. zł. Umowa wa na jest od 29.09.2011 r. do 30.09.2015 r.
Zabezpieczeniem udzielonego kredytu jest mi dzy innymi hipoteka na nieruchomo ci poło onej w D wirzynie przy
ul. Wyzwolenia 9 o warto ci ewidencyjnej netto 949,5 tys. zł. Warto ustanowionej hipoteki wynosi 500 tys. zł.
Powy sze umowy zostały zawarte celem spłaty zobowi za kredytowych wobec Banku Zachodniego WBK SA i nie
zwi ksz ogólnego zaanga owania kredytowego Spółki.
Jako kryterium umowy znacz cej i aktywów o znacznej warto ci przyj to przekroczenie progu 10% warto ci
kapitałów własnych Spółki.
Pomi dzy KPPD-Szczecinek SA i osobami zarz dzaj cymi lub nadzoruj cymi Spółk a bankiem BG SA nie
wyst puj jakiekolwiek powi zania poza zwykłymi kontaktami handlowymi.
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