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W przypadku składania formularza 8-K w związku z jednoczesnym wykonywaniem przez podmiot 
składający raport obowiązków określonych przepisami wskazanymi poniżej, należy zaznaczyć właściwą 

kratkę: 

Pisemne zawiadomienia zgodnie z Przepisem 425 na podstawie Ustawy o papierach wartościowych 
(17 CFR 230.425) 

Wnioski składane zgodnie z Przepisem 14a-12 na podstawie Ustawy o obrocie papierami 

wartościowymi (17 CFR 240.14a-12) 

Zawiadomienia przedwstępne zgodnie z Przepisem 14d-2(b) na podstawie Ustawy o obrocie 

papierami wartościowymi (17 CFR 240.14d-2(b)) 

Zawiadomienia przedwstępne zgodnie z Przepisem 13e-4(c) na podstawie Ustawy o obrocie 

papierami wartościowymi (17 CFR 240.13e-4(c)) 



 

 

Ustęp 1.01. Zawarcie Znaczącej Umowy 

Dnia 17 grudnia 2010 r., Central European Distribution Corporation (“Spółka”), jako Główny Gwarant, 
oraz CEDC International sp. z o.o. (“CEDC International”), Przedsiębiorstwo “Polmos” Bialystok S.A. 

(“Polmos”) i PWW sp. z o.o. (“PWW”) (CEDC International, Polmos i PWW są podmiotami całkowicie 

zależnymi Spółki, łącznie: “Kredytobiorcy”), jako Kredytobiorcy, zawarli umowę kredytów [ang. Term 

and Overdraft Facilities Agreement] na kwotę 330.000.000 PLN (“Umowa Kredytowa”) z Bankiem 
Handlowym w Warszawie S.A., jako Agentem, Głównym Kredytodawcą i Agentem Zabezpieczeń, a 

Bankiem Zachodnim WBK S.A., jako Głównym Kredytodawcą. 

Umowa Kredytowa ustanawia kredyt do wysokości 330.000.000 PLN (lub około 110.590.000 USD 
według średniego kursu wymiany Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 grudnia 2010 r.), który może 

zostać wypłacony w formie jednorazowego kredytu terminowego (“Kredyt Terminowy”) i dwóch 

kredytów w rachunku bieżącym (“Kredyt w Rachunku Bieżącym”) do wykorzystania na (i) spłatę 
obecnych kredytów oraz (ii) sfinansowanie ogólnych celów działalności Kredytobiorców. W dniu 

20 grudnia 2010 r. Spółka przewiduje wykorzystać około 130.000.000 PLN (lub około 43.566.000 USD 

według średniego kursu wymiany Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 grudnia 2010 r.). 

Kredyt Terminowy jest oprocentowany według stopy równej marży 2,25% (z zastrzeżeniem korekty 
opisanej w Umowie Kredytu) plus WIBOR plus oprocentowanie w skali rocznej odpowiadające 

niektórym obowiązkowym kosztom płatnym przez Kredytodawców. Termin spłaty Kredytu 

Terminowego wynosi 48 miesięcy od daty pobrania pierwszej transzy. 

Kredyty w Rachunku Bieżącym są oprocentowane według stopy równej marży 1,25% plus WIBOR plus 

oprocentowanie w skali rocznej odpowiadające niektórym obowiązkowym kosztom płatnym przez 

Kredytodawców. Termin spłaty Kredytu w Rachunku Bieżącym wynosi 12 miesięcy od daty pobrania 
pierwszej transzy. 

Umowa Kredytowa wymaga od Spółki ustanowienia gwarancji Umowy Kredytowej na warunkach w niej 

opisanych. 

Umowa Kredytowa zawiera pewne zapewnienia o charakterze finansowym i niefinansowym, w tym 
zapewnienie dotyczące osiągnięcia minimalnego wskaźnika EBITDA do wydatków stałych oraz 

maksymalnego wskaźnika łącznego zadłużenia pomniejszonego o środki pieniężne do EBITDA. 

Przypadki naruszenia Umowy Kredytowej obejmują m.in. (i) niedokonanie w terminie spłat istniejącego 
zadłużenia, (ii) naruszenie warunków spłaty istniejącego zadłużenia, (iii) niewykonanie obowiązków 

wynikających z Umowy Kredytowej; oraz (iv) wszczęcie postępowania upadłościowego. Z zastrzeżeniem 

pewnych wymogów prawnych, w momencie wystąpienia przypadku ciągłego naruszenia, łączne 

zobowiązania na podstawie Umowy Kredytowej mogą zostać unieważnione a całość lub część należności 
wynikających z Umowy Kredytowej może stać się natychmiastowo wymagalna. 

Ustęp 2.03.  Powstanie Bezpośredniego Obciążenia Finansowego 

W zakresie wymaganym w ustępie 2.03 Formularza 8-K, informacje zawarte w ustępie 1.01 niniejszego 
Raportu Bieżącego zostają doń włączone przez odniesienie. 



 

 

 

PODPISY 
 

Zgodnie z wymogami Ustawy o obrocie papierami wartościowymi z 1934 r., (ang. Securities Exchange 

Act of 1934) Central European Distribution Corporation poleciła należycie umocowanemu 

sygnatariuszowi podpisanie niniejszego raportu w swoim imieniu. 
CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION 

CORPORATION 

 
 

 

 Podpis: /-/ Chris Biedermann 
  Chris Biedermann 

 Wiceprezes i Dyrektor Finansowy 

 

Data:  17 grudnia 2010 r. 


