Raport
R
bieżą
ący nr: 12/20
011
Data
D
raportu
u: 2011-02-11
Temat:
T
Podp
pisanie z ban
nkami umowy
y kredytowejj dotyczącej nowego finansowania
Treść
T
raporttu:
Zarząd
Z
Ciech
h S.A., inform
muje, w nawiązaniu do ra
aportu bieżąc
cego nr 4/2011, iż w dniuu 10 lutego 20
011 roku
została
z
zawa
arta umowa kredytowa
k
("U
Umowa Kre dytowa") po
omiędzy Ciec
ch S.A. jako kkredytobiorc
cą, jej spółkam
mi
zależnymi
z
jakko poręczycielami (Janikowskie Zakła
ady Sodowe Janikosoda S.A., Inowroocławskie Za
akłady
Chemiczne
C
S
Soda Mątwy S.A., Soda Polska
P
Ciech
h sp. z o.o., Zakłady
Z
Chemiczne Alweernia S.A., Prrzedsiębiorsttwo
Chemiczne
C
C
Cheman S.A., Zakłady Ch
hemiczne Orrganika Sarz
zyna S.A., Po
olfa sp. z o.oo., Vitrosilicon
n S.A.,
Transclean
T
ssp. z o.o. oraz Zakłady Ch
hemiczne Za
achem S.A. („Spółki”))
(
orraz Bankiem
m DnB Nord Polska
P
S.A.,
Bankiem
B
Han
ndlowym w Warszawie
W
S.A.
S ("Agent Kredytu"), Bankiem
B
Millennium S.A. , Bankiem Polska
P
Kasa
Opieki
O
S.A., B
BRE Bankiem S.A., ING Bankiem Ślą
ąskim S.A. i Powszechną
ą Kasą Oszcczędności Ba
ankiem Polskkim
S.A.
S (łącznie "Banki Kom
mercyjne"), dotycząca
d
re
efinansowania obecnego zadłużenia ffinansowego
o Grupy Ciech
wynikającego
w
o z Umowy kredytowej
k
za
awartej w dn
niu 26 kwietnia 2010 r., o której Zarząąd Ciech S.A. informował w
raporcie
r
bieżżącym nr 16/2
2010 z dnia 26 kwietnia 2
2010 roku.
Umowa
U
przew
widuje przysstąpienie do niej
n S.C. Uzi nele Sodice Govora – Ciiech Chemiccal Group S.A
A. ("Govora"")
w charakterzze poręczycie
ela i kredytob
biorcy (dalej także "Spółk
ka") oraz Eurropejskiego B
Banku Odbudowy
i Rozwoju ("E
EBOR") w ch
harakterze krredytodawcyy. Warunkiem
m przystąpien
nia EBOR doo umowy jestt m.in. uzyskanie
pozytywnej
p
d
decyzji Rady Dyrektorów EBOR oraz zaakceptowanie treści Umowy
U
Kredyytowej.
Udostępnian
U
ne kredyty:
Na
N podstawie
e Umowy Kre
edytowej zos
staną udostę
ępnione następujące kred
dyty:
1.
1

owy w PLN i EUR o łą
dwuw
walutowy reffinansowy krredyt termino
ącznej wartośści około 73
39 milionów PLN
udzie
elany przez Banki
B
Komerrcyjne ("Kred
dyt Termino
owy") w celu refinansowaania zadłużen
nia wynikająccego
z um
mowy kredyto
owej opisane
ej w raporcie
e bieżącym nr
n 16/2010 z dnia 26 kw
wietnia 2010 roku, przy czym
c
około
o 25% kwotyy Kredytu Terrminowego b
będzie wykorrzystane w EUR;
E

2.
2

wielo
owalutowy krredyt rewolwingowy (odn awialny) (dostępny do wykorzystaniaa również w postaci
p
gwarrancji
i akre
edytyw) o wartości
w
100 milionów PL
LN udzielany
y przez Bank
ki Komercyjn e ("Kredyt Odnawialny
O
y"), w
umowy
celu
refinanssowania
zadłużenia
wynikają
ącego
z
kredytowej
opissanej
aporcie bieżą
ącym nr 16/2010 z dnia
a 26 kwietnia 2010 roku
u, finansowaania potrzeb płynnościow
wych
w ra
(w tyym udzielaniia pożyczek wewnątrzgrrupowych) oraz uzyskiwa
ania gwaranncji i akredyttyw przez Grupę
G
Ciech;

3.
3

doda
atkowa linia gwarancyjna
g
a w kwocie 9
9,6 miliona EUR
E
udzielon
na na rzecz S
S.C. CET Govora S.A. przez
p
Bankk Polska Kassa Opieki S.A
A. ("Dodatko
owa Linia Gw
warancyjna Pekao");

4.
4

terminowy kredyyt inwestycyj
yjny w EUR w równow
wartości 300 milionów P
PLN udzielany przez EBOR
edyt Inwesttycyjny") w celu finanssowania i re
efinansowania wydatków
w kapitałowy
ych Grupy Ciech
C
("Kre
w ra
amach progrramu inwesttycyjnego, p
przy czym wymagany
w
wkład
w
własnyy wynosi, co
c najmniej 40%
wyso
okości finanssowanych lub
b refinansow
wanych wyda
atków kapitałowych ponieesionych od dnia podpissania
Umo
owy Kredytów
w. Kredyt Inw
westycyjny b
będzie mógł być
b uruchom
miony w okreesie od 1 wrz
ześnia 2012 roku
do 30
0 listopada 2012
2
roku.

Oprocentowa
O
anie zmienne
e ustalane na bazie WIB
BOR / EURIB
BOR plus ma
arża (niższa niż obowiąz
zująca w umowie
kredytowej
k
z dnia 26 kwietnia 2010 roku), której p
poziom jest zróżnicowan
z
ny dla kredytóów w PLN i EUR, zmienny w

czasie
c
oraz uzależnionyy od poziom
mu wskaźnika
a zadłużenia
a netto do wyniku operracyjnego powiększoneg
p
go o
amortyzację
a
(EBITDA).
Warunki
W
zaw
wieszające:
Środki
Ś
pienię
ężne w ramacch kredytów zostaną udo
ostępnione przez
p
Banki Komercyjne
K
i EBOR, pod warunkiem, że
Agent
A
Kredyttu (działając w oparciu o polecenia Ba
anków Kome
ercyjnych i EBOR)
E
poinfoormuje Ciech
h S.A., że
otrzymał
o
wszzystkie dokum
menty i dowo
ody wymienio
one w załącz
zniku do umo
owy (bądź ucchylił koniecz
zność ich
otrzymania),
o
o ile określo
one w umowie oświadcze
enia Ciech S..A. i Spółek będą
b
w tym cczasie prawd
dziwe i nie
wystąpi
w
(i nie
e będzie trwa
ać) określone
e w umowie n
naruszenie je
ej postanowień.
Warunkiem
W
zzawieszającyym dla udostępnienia śro
odków w ramach kredytów
w jest m.in. ((i) uzyskanie wszystkich
wymaganych
w
h zgód korpo
oracyjnych prrzez Ciech S .A. i Spółki, (ii) przystąpie
enie do umoowy kredytu przez
p
Govorę
ę,
(iii)
( przystąpie
enie do umo
owy kredytu przez
p
EBOR , po uzyskan
niu zgody Ra
ady Dyrektoróów EBOR i zaakceptowa
z
aniu
treści Umowyy Kredytowejj; (iv) dojście
e do skutku e
emisji akcji z prawem pob
boru przez C
Ciech S.A., zg
godnie z
uchwałą
u
waln
nego zgroma
adzenia akcjo
onariuszy z d
dnia 28 paźd
dziernika 201
10 r., (v) reduukcja zadłuże
enia zgodnie
ez
umową
u
kredyytów z dnia 26
2 kwietnia 2010
2
roku, orraz (vi) ustan
nowienie zab
bezpieczeń.
Kredyty
K
Bankków Komercyyjnych zostaną udostępn
nione najwcz
ześniej po upływie 2 miessięcy od podp
pisania
dokumentów
d
w zabezpiecze
eń i złożenia
a do odpowie
ednich rejestrrów i ksiąg wieczystych
w
w
wniosków do
otyczących
rejestracji
r
zabezpieczeń oraz
o
po prze
ekazaniu Zaśświadczenia o Zgodności potwierdzaj ącego spełnienie
wskaźników
w
ffinansowych
h po II kwarta
ale 2011 r.
Kredyt
K
Inwesstycyjny zosta
anie udostęp
pniony po uzzyskaniu pozy
ytywnej opinii doradcy teechnicznego
w zakresie prrzeprowadzo
onych w tym czasie inwesstycji, w szcz
zególności potwierdzająccej zaawanso
owanie
modernizacji
m
Elektrociepłłowni Janikow
wo zgodnie z przyjętym harmonogram
h
mem realizaccji projektu oraz
o
po
spełnieniu
s
inn
nych przewid
dzianych w Umowie
U
Kred
dytowej waru
unków.
Warunki
W
spłłaty kredytów
w:
Główne
G
waru
unki spłaty krredytów to m.in.:
m
1.
1

kwarrtalna amortyyzacja kredyttów w wysokkości określo
onej w załącz
zniku do Um
mowy Kredyto
owej przez okres
o
od 30
0 grudnia 20
011 roku do dnia
d
31 marcca 2016 roku,

2.
2

obow
wiązkowa przzedterminow
wa spłata kred
dytów, m.in., w następują
ących przypaadkach:
-

zmiana kontroli – w wysokoścci całkowitejj kwoty udz
zielonych krredytów nas
stępuje m.in
n. w
anie być wła
aścicielem coo najmniej 10.270.800 akcji
przypadkku, gdy (a) Skarb Pańsstwa przesta
Ciech S.A. oraz akcji nabytych p
przez Skarb Państwa
P
w ramach emisj
sji akcji z pra
awem poboru
u, (b)
dowolna osoba inna
a niż Skarb Państwa sttanie się najjwiększym aakcjonariusze
em Ciech S.A.
S
i
w
mitowanego kapitału
k
zakłaadowego Ciech S.A., lub (c)
będzie właścicielem
co najmniej 50% wyem
dowolna osoba, inna
a niż Skarb Państwa alb
bo grupa osób działająccych w poroz
zumieniu uzzyska
kontrolę nad Ciech S.A.,
S
z tym za
astrzeżeniem
m że zmiana kontroli dokoonana za zgo
odą określon
nej w
onsorcjalnyc
ch lub po spełnieniu doodatkowych warunków m.in.
umowie większości banków ko
dotycząccych poziomu wskaźnika
ch o
a zadłużenia
a netto do wyników
w
opeeracyjnych powiększony
p
amortyza
ację (EBITDA
A) nie powod
duje obowiąz
zku przedterm
minowej spłaaty kredytów;;

-

podwyżsszenie kapita
ału zakładow
wego - w kwo
ocie równej środkom uzyyskanym z przeprowadz
p
zonej
oferty pu
ublicznej (za
a wyjątkiem oferty publiicznej trwają
ącej obecniee) lub inneg
go podwyższzenia
kapitału zakładowego
o Ciech S.A . lub określo
onych w umo
owie Istotnycch Członków
w Grupy Ciecch (tj.
poręczyccieli, wybranych spółek z Grupy Cie
ech oraz spó
ółek z Grupyy Ciech o wartości
w
aktyywów
netto przzekraczające
ej 25 milionó
ów PLN), z tym zastrze
eżeniem że po spełnien
niu dodatkow
wych
warunków
w m.in. do
otyczących poziomu wskaźnika
w
zadłużenia
z
do wyników
w operacyjnych

powiększzonych o am
mortyzacje (E BITDA) podw
wyższenie ka
apitału zakłaadowego i uz
zyskanie środ
dków
z tego tyttułu nie powo
oduje obowią
ązku przedte
erminowej sp
płaty kredytów
w;
-

nadwyżkka przepływó
ów pieniężnyych - jeżeli ja
akiekolwiek kwartalne
k
sprrawozdanie finansowe Ciech
C
S.A., poccząwszy od sprawozdan
nia finansowego za okre
es kończący się w dniu 31 grudnia 2013
2
roku, wykaże nadwyżkę średnieg
go poziomu środków pie
eniężnych naa koniec każ
żdego kwarta
ału w
danym roku kalend
darzowym p
przekraczają
ącą pułapy określone w Umowie Kredytowej dla
poszczeg
gólnych okre
esów - prze
edterminowa spłata kredytów w kwoocie równej wysokości takiej
t
nadwyżkki;

-

dokonanie zbycia prz
zedsiębiorstw
wa (wszystkiich aktywów) Zakładów C
Chemicznych Alwernia S.A.
S
i
Vitrosilico
on S.A. lub sprzedaży a
akcji tych spó
ółek - przeznaczenie całłości łącznejj kwoty wpłyywów
netto
z tytułu zbyć
z
w danym kwartale n
na przedterm
minową spłattę kredytów ((poza określlonymi wyjątkami
wskazan
nymi w Umow
wie Kredytow
wej);

-

otrzyman
nie znaczący
ych wpływów
w w ramach jakiejkolwiek
k polisy ubeezpieczeniow
wej z tytułu utraty
u
w majątkow
lub uszkkodzenia jeg
go składników
wych lub przedsiębiorstw
wa, w zakres
sie, w jakim
m nie
zostaną one przezna
aczone na o dtworzenie majątku
m
(poz
za określonyymi wyjątkam
mi wskazanymi w
Umowie Kredytowej);

-

niezgodn
ność z prawe
em występują
ąca po stronie Banków Komercyjnych
K
h lub EBOR;

-

otrzyman
nie wpływów
w z przysszłego finan
nsowania zastępująceg
z
go istniejąc
ce finansow
wanie
obligacja
ami wyemitow
wanymi prze
ez Ciech S.A
A. w grudniu 2007 roku o wartości 30
00 milionów PLN,
P
w wysokkości nieprze
ekraczającejj wartości obligacji
o
na dzień
d
podpissania Umow
wy Kredytow
wej –
warunki finansowania w ramach
h Umowy Krredytowej um
możliwiają (aa) przeprow
wadzenie wykkupu
obligacji
bez
konieczzności
zaciągania
dodattkowego
finansowa
ania,
a (b) w przypadku
p
po
ozyskania do
odatkowego refinansowa
ania obligacj i przewidują
ą przedtermin
nową
spłatę kredytów w kw
wocie równej wysokości zrefinansowa
z
anego zadłużżenia z tytułu
u obligacji;

-

otrzyman
nie wpływów z finansowa
ania zastępujjącego kredy
yty uzyskanee na podstaw
wie dwustronnych
umów kredytowych zawartych przez Ciech
h S.A. z ba
ankami: Creedit Agricole
e Corporate and
Investme
ent Bank S.A
A. Oddział w Polsce, BN
NP Paribas S.A.,
S
Oddziaał w Polsce oraz
o
Fortis Bank
B
S.A.– wa
arunki finanso
owania Grup
py Ciech w ra
amach Umow
wy Kredytow
wej umożliwia
ają (a) dokon
nanie
spłaty krredytów udzielonych na podstawie dwustronnyc
d
ch umów kreedytowych, (b)
( przystąpienie
powyższych banków
w do Umowyy Kredytowe
ej albo (c) uzyskanie
u
finnansowania zastępczego
o od
konanie prze
edterminowejj spłaty kredytów udzielaanych na po
odstawie Umowie
innych banków i dok
Kredytow
wej w kwocie
e łącznej rów
wnej całości kwoty
k
finanso
owania zastęępczego;

3.
3

Kredytu Inwestycyjnego - 31
ostatteczna data spłaty Kredy
ytu Terminow
wego, Kredy
ytu Odnawia
alnego oraz K
marcca 2016 roku
u; ostateczna
a data spłaty Dodatkowej Linii Gwaran
ncyjnej Pekaao – 31 grudn
nia 2014 roku.

4.
4

lub wstrzym
EBO
OR jest uprawniony do zawieszenia
z
mania wypła
at Kredytu Innwestycyjnego w przypa
adku
podję
ęcia przez Radę
R
Dyrekttorów EBOR
R decyzji o zawieszeniu
u lub zmianiie zasad do
ostępu Polskki do
zaso
obów EBOR zgodnie z postanowie niami umów
w międzynarrodowych bęędących pod
dstawą działłania
EBO
OR.

Zabezpiecze
Z
enie spłaty kredytów:
k
Zabezpiecze
Z
nie kredytów
w udzielonych
h na podstaw
wie Umowy Kredytowej
K
będą
b
stanowiić:
1.
1

hipotteki ustanow
wione na nieru
uchomościacch Spółek orraz Ciech S.A
A.,

2.
2

zasta
awy rejestrow
we i finansow
we na udzia
ałach i akcjac
ch w Spółkac
ch oraz na uudziałach Cie
ech S.A. w Soda
S
Deuttschland Ciecch GmbH,

3.
3

zasta
awy rejestrow
we na ruchom
mościach i in
nnych składn
nikach majątk
ku Spółek orraz Ciech S.A
A.,

4.
4

zasta
awy finansow
we na praw
wach do środ
dków zdepo
onowanych na
n rachunkaach bankowy
ych Spółek oraz
Ciech S.A.,

5.
5

cesje
e dotyczące praw z polis ubezpiecczeniowych wystawionyc
w
ch w odniessieniu do ma
ajątku będąc
ącego
przed
dmiotem zab
bezpieczeń oraz
o
warunkkowe cesje dotyczące
d
prraw z wewn ątrzgrupowy
ych pożyczekk lub
instru
umentów kre
edytowych innego typu, kktóre zostaną
ą wykorzysta
ane do dystryybucji środkó
ów z kredytów
w do
Spółe
ek oraz istotnych kontrak
któw handlow
wych Spółek oraz Ciech S.A.,
S

6.
6

poręcczenia udzie
elane przez Spółki
S
oraz C
Ciech S.A.,

7.
7

oświa
adczenia o poddaniu
p
się egzekucji S półek oraz Ciech
C
S.A.,

8.
8

pełno
omocnictwa do rachunkó
ów bankowycch Spółek ora
az Ciech S.A
A.,

9.
9

po p
przystąpieniu
u Govory do
d Umowy Kredytów, wybrane z wymienionyych powyże
ej zabezpieczeń
ustan
nawiane na warunkach
w
i w terminach
h określonych
h w Umowie Kredytowej.

Inne istotne warunki Um
mowy Kredy
ytowej:
Na
N podstawie
e Umowy Kre
edytowej Cie
ech S.A. orazz Spółki zobo
owiązały się ponadto, m..in., do:
1.
1

utrzyymania okreśślonych w Um
mowie Kredyytowej poziom
mów wskaźn
ników finansoowych, mierz
zonych dla Grupy
G
Ciech z wyłącze
eniem Grupy
y Soda Deuttschland Cie
ech, testowa
anych kwartaalnie: (i) wsk
kaźnika poziomu
zadłu
użenia w sttosunku do wyników op
peracyjnych powiększon
nych o amoortyzację (sk
konsolidowan
nego
całko
owitego zadłużenia nettto do skonssolidowanego EBITDA); (ii) wskaźnnika zadłuże
enia do kap
pitału
zakła
adowego (skkonsolidowane całkowitte zadłużeniie z tytułu wybranych kredytów oraz obligacjji do
wyso
okości kapita
ału zakładow
wego Ciech S
S.A.); (iii) ws
skaźników po
okrycia obsłuugi zadłużenia (iv) wskaźźnika
pokryycia poręczyycieli (wartoś
ść obrotów i aktywów brrutto poręczy
ycieli kredytóów w stosun
nku do obrottów i
aktyw
wów brutto Grupy Ciec
ch z wyłącze
eniem Grup
py Soda Deutschland C
Ciech) oraz (v) minimaln
nego
pozio
omu środków
w pieniężnych;

2.
2

nie u
ustanawiania
a nowych za
abezpieczeń,, za wyjątkie
em określony
ych w Umow
wie Kredytow
wej dozwolonych
zabe
ezpieczeń,

3.
3

nie rrozporządzan
nia majątkiem, za wyjątkkiem określo
onych w umo
owie dozwollonych rozpo
orządzeń (w
w tym
m.in.. dokonania sprzeda
aży określlonego ka
atalogu akttywów przzeznaczonyc
ch do zb
bycia
oraz rozporządze
eń przewidzia
anych w plan
nie inwestycy
yjnym Grupy
y),

4.
4

nie o
ogłaszania lu
ub wypłacania dywidendyy, za wyjątkiem spółek, w których C
Ciech S.A. po
osiada min. 75%
bezp
pośredniej lub
b pośredniej kontroli orazz Zakłady Ch
hemiczne Alw
wernia S.A.,

5.
5

nie zzaciągania za
adłużenia fin
nansowego o
oraz nie udzielania pożyc
czek, kredytóów, gwaranc
cji oraz poręczeń
poza
a przypadkam
mi dozwolony
ymi w Umow
wie Kredytowej;

6.
6

doko
onywania na
akładów inw
westycyjnych
h w zakres
sie określon
nym w Um
mowie Kredytowej i planie
inwestycyjnym Grupy;
G

7.
7

nie zzawierania tra
ansakcji poc
chodnych, za
a wyjątkiem dozwolonych
d
h w ramach ppolityki zabe
ezpieczania ryzyk
r
finan
nsowych zaakceptowanejj przez bank i konsorcjaln
ne;

8.
8

w prrzypadku zisszczenia się okolicznoścci określonyc
ch w Umowie Kredytow
wej - ustanow
wienia zasta
awów
rejesstrowych na indywidualny
ych ruchomo
ościach Spółłek i Ciech SA
S o wartoścci przekracza
ającej 5 milio
onów
złotyych.

Ponadto,
P
przzyjęta w Umo
owie Kredytowej struktura
a finansowan
nia zapewni Ciech
C
S.A. śśrodki niezbędne do wyku
upu
wyemitowany
w
ych obligacji w grudniu 2012 roku, po
od warunkiem
m spełnienia przez Ciechh S.A. warunk
ków do
a środków w ramach kre
udostępnieni
u
edytów, w szcczególności przystąpienia do Umowyy Kredytów przez
p
EBOR.
Kryterium
K
uzznania umo
owy za znacz
zącą umowę
ę: Umowa je
est znaczącą
ą umową, gdyyż łączna ma
aksymalna kw
wota
kredytów
k
przzekracza 10%
% kapitałów własnych
w
Cie
ech S.A.
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