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Raport bieżący 24/2011 

 

Tytuł: Stan relacji z bankami współpracującymi z Emitentem  

 

Podstawa prawna przekazania raportu bieżącego – Art. 56 ust. 1 pkt  2) Ustawy o ofercie 

(informacje bieżące i okresowe)  

 

Zarząd Spółki Akcyjnej „Amica Wronki” z siedzibą we Wronkach („Spółka”), podaje                 

do publicznej wiadomości, informację odnośnie stanu relacji z bankami zaangażowanymi                     

w finansowanie działalności Emitenta. 

 

I. Współpraca z Bankiem Millenium S.A.  

W dniu wczorajszym do siedziby Spółki wpłynęły dokumenty porozumień (Umowy i Aneksu)                          

– zawartych w trybie obiegowym – na mocy, których Bank Millennium S.A. przyznał Spółce: kredyt 

inwestycyjny oraz dokonał zmiany dotychczas obowiązującej umowy o kredyt w rachunku bieżącym, (na 

warunkach wskazanych poniżej). 

A. Kredyt inwestycyjny. 

Rodzaj kredytu – kredyt inwestycyjny; 

Kwota kredytu według umowy – 17,5 mln PLN; 

Okres kredytowania – 60 (sześćdziesiąt) miesięcy;  

Oprocentowanie – WIBOR 3M + marża Banku; 

Zabezpieczenie kredytu – zastaw rejestrowy na trzech nowo zakupionych urządzeniach. 

 

B. Podwyższenie kwoty kredytu w rachunku bieżącym. 

Rodzaj kredytu – kredyt obrotowy w rachunku bieżącym; 

Dostępna kwota kredytu – 30 mln PLN;  

Termin ostatecznej spłaty kredytu: 27 kwiecień 2012 rok 

Oprocentowanie kredytu –  WIBOR 1M + marża Banku; 

Zabezpieczenie kredytu – zastaw rejestrowy, a do czasu ustanowienia zastawu przewłaszczenie                         

z warunkiem zawieszającym, na towarach wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej, pełnomocnictwo                  

do rachunku, oświadczenie o poddaniu się egzekucji. 

 
[Zawarcie porozumień, o których mowa powyżej powoduje spełnienie się przesłanek zobowiązujących                            

do powiadomienia o zawarciu przez Bank umowy znaczącej, gdyż wartość kredytu spełnia kryteria, o których mowa 

w § 2 ust. 1 pkt 44 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących 
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i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne 

informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim]. 

 

II. Współpraca z Bankiem GBW S.A. 

Na podstawie podjętych czynności faktycznych i prawnych Bank GBW S.A. podwyższył przyznany 

Spółce limit kredytu obrotowego w koncie korporacyjnym SGB24, na następujących zasadach: 

 

Dostępna kwota kredytu – 55 mln (pięćdziesiąt pięć milinów) PLN; 

Okres kredytowania – do 30 kwietnia 2012 roku; 

Oprocentowanie – stawka WIBOR 3M + marża Banku; 

Zabezpieczenie kredytu – zastaw  rejestrowy  na  zapasach wyrobów  gotowych  wraz z cesją praw                   

z polisy ubezpieczeniowej, cesja wierzytelności od wybranych kontrahentów Spółki wraz z cesją polisy,                     

weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, pełnomocnictwo do dysponowania kontem korporacyjnym 

SGB24 prowadzonym w GBW S.A. w Poznaniu. 

 
[Zawarcie Porozumienia do Umowy Kredytowej, o którym mowa powyżej powoduje spełnienie się przesłanek 

zobowiązujących do powiadomienia o zawarciu przez Bank umowy znaczącej, gdyż wartość kredytu spełnia kryteria, 

o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 44 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji 

bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania               

za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim]. 

 

III. Współpraca z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. 

Na podstawie podjętych czynności faktycznych, jak i prawnych ukierunkowanych na zwiększenie przez 

Spółkę zobowiązań kredytowych, Bank Handlowy w Warszawie S.A. wyraził zgodę na podwyższenie 

kwoty kredytu obrotowego w rachunku bieżącym Spółki, na następujących zasadach: 

 

Rodzaj kredytu – kredyt obrotowy w rachunku bieżącym; 

Dostępna kwota kredytu – 10 mln (dziesięć milionów) PLN; 

Termin ostatecznej spłaty kredytu –  07 listopada 2011 rok; 

Oprocentowanie kredytu –  WIBOR 1M + marża Banku; 

Zabezpieczenie kredytu – zastaw rejestrowy  na zapasie materiałów wraz z cesją z polisy 

ubezpieczeniowej, pełnomocnictwo do rachunku, oświadczenie o poddaniu się egzekucji. 

 


