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Przedłu enie umów gwarancji z bankiem Pekao SA.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie
Tre
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raportu:

Zarz d KPPD-Szczecinek SA informuje o przedłu eniu umów z bankiem Polska Kasa Opieki SA o udzielenie
gwarancji bankowych zabezpieczaj cych zapłat za nabywany surowiec drzewny z Lasów Pa stwowych na rzecz
Regionalnej Dyrekcji Lasów Pa stwowych w Szczecinku i Regionalnej Dyrekcji Lasów Pa stwowych w Pile.
Umowy zawarte zostały w grudniu 2007 r. (RB 78/2007 z 20.12.2007 r.) i styczniu 2008 r. (RB 3/2008 z 08.01.2008
r.) z terminem wa no ci do 28.02.2009 r.
1. Gwarancja na rzecz RDLP Szczecinek ma warto 4,5 mln zł i zabezpieczona jest m.in. hipotek kaucyjn do
kwoty 2,0 mln zł na nieruchomo ci poło onej w Szczecinku przy ul. Harcerskiej 1, gdzie mie ci si Zakład Budowy
Maszyn MADREW (warto ewidencyjna tej nieruchomo ci wynosi 348,2 tys. zł), zastawem rejestrowym na
maszynach i urz dzeniach oraz zastawem na zapasach surowca le nego.
2. Gwarancja na rzecz RDLP Piła ma warto c 1,6 mln zł i zabezpieczona jest m.in. zastawem rejestrowym na
maszynach i urz dzeniach.
Obydwie gwarancje zostały wystawione na dostawy surowca w 2009 r. z terminem wa no ci: dla umowy z
pierwszego ofertowania surowca - do 15.08.2009 r., dla pozostałych umów zakupu surowca - do 28.02.2010 r.
W najbli szym czasie Spółka odnowi trzeci gwarancj z bankiem Pekao SA, zabezpieczaj c zapłat za surowiec
drzewny nabywany z RDLP w Szczecinie.
Umowy zostały uznane za znacz ce na podstawie kryterium przekroczenia 10% kapitałów własnych w wyniku
podpisania kolejnej umowy z tym samym podmiotem.
Pomi dzy KPPD-Szczecinek SA i osobami zarz dzaj cymi lub nadzoruj cymi Spółk , a bankiem Pekao nie
istniej adne powi zania.
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