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Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej ("Emitent") - w nawiązaniu do raportu
bieżącego nr 27/2017 opublikowanego w systemie ESPI w dniu 30 czerwca 2017 r. oraz nr 5/2016
opublikowanego w systemie ESPI w dniu 9 sierpnia 2016 r. - niniejszym informuje, iż w dniu 30 stycznia 2018 r.
Emitent zawarł z Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000305178) ("Bank") umowę zmieniającą umowę
kredytową na warunkach odnawialnego limitu wierzytelności z dnia 8 sierpnia 2016 r., na podstawie której
Emitentowi został przyznany kredyt do kwoty 95.000.000 zł (dziewięćdziesiąt pięć milionów złotych) ("Umowa
zmieniająca"). Zgodnie z Umową zmieniającą kredyt zostanie przeznaczony na finansowanie przez Emitenta
bieżącej działalności, w tym na udzielenie pożyczek spółkom zależnym od Emitenta. Ostateczny termin spłaty
kredytu przypada na dzień 7 grudnia 2020 r. Oprocentowanie kredytu stanowi równowartość stopy referencyjnej
WIBOR 3M, powiększonej o marżę Banku.
Zabezpieczeniem spłaty wierzytelności Banku wynikających z Umowy zmieniającej są w szczególności:
•

hipoteka umowna na nieruchomościach podmiotów wskazanych przez Emitenta o wartości nie niższej niż
100% kwoty kredytu,

•

przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości stanowiących przedmiot zabezpieczenia
(w zakresie nieruchomości zabudowanych oddanych do użytkowania),

•

zastaw rejestrowy na wierzytelnościach pieniężnych z rachunków bankowych podmiotów wskazanych
przez Emitenta, na rzecz których Emitent udzielał będzie pożyczek w ramach wykorzystania linii
kredytowej,

•

cesja praw i należności z umów pożyczek zawieranych przez Emitenta ze spółkami zależnymi w ramach
wykorzystania linii kredytowej,

•

poręczenie według prawa cywilnego udzielone przez podmioty będące właścicielami nieruchomości
obciążonych hipoteką na zabezpieczenie kredytu udzielonego Emitentowi,

•

poręczenie według prawa udzielone przez strony umów pożyczek zawieranych z Emitentem w ramach
wykorzystania linii kredytowej,

•

oświadczenia Emitenta oraz właścicieli nieruchomości stanowiących przedmiot zabezpieczenia
o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w zakresie świadczeń pieniężnych na rzecz Banku, sporządzone
w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego, do maksymalnej kwoty
stanowiącej równowartość 150% kwoty kredytu tj. do kwoty 142.500.000,00 zł (sto czterdzieści dwa
miliony pięćset tysięcy złotych).

Pozostałe warunki Umowy zmieniającej nie odbiegają od powszechnie stosowanych warunków rynkowych dla
tego typu umów.

