Raport bieżący nr 55/2015 z dnia 10 czerwca 2015 r.

Temat :
Ustanowienie zastawu na aktywach Emitenta
Podstawa prawna:
art 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie publicznej - informacje bieżące i okresowe.
Treść raportu :
Zarząd Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. ("Spółka", „Emitent”) informuje, że w dniu
dzisiejszym tj. 10 czerwca 2015 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Katowice Wschód w Katowicach Wydział IX Rejestru Zastawów z dnia 1 czerwca 2015 r. (sygn. akt:
KA.IX.Ns-Rej.Za 3117/15/458) w przedmiocie wpisu do rejestru zastawu na udziałach
posiadanych przez Emitenta w spółce Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o. z siedzibą w
Będzinie (42-500), ul. Małobądzka 141, dla której Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w
Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy, prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS
0000504084. Zastaw ustanowiony został na wszystkich 768.700 udziałach w/w Spółki
posiadanych przez Emitenta. Wartość nominalna udziału wynosi 100 zł.
W/w wpis do rejestru zastawów ustanowiony został do najwyższej kwoty zabezpieczenia w
wysokości 196.983650,00 zł. Zastaw stanowi zabezpieczenie umowy kredytów z dnia 16
grudnia 2014 r. zawartej pomiędzy Spółką Energetyczne Towarzystwo FinansowoLeasingowe Energo-Utech S.A. z siedzibą w Poznaniu a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z
siedzibą w Warszawie ( „Bank”), na mocy której Bank zobowiązał się do udzielenia spółce
zależnej Emitenta - Spółce Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe EnergoUtech S.A. z siedziba w Poznaniu, na warunkach określonych w umowie kredytów: tj.
kredytu inwestycyjnego w maksymalnej kwocie do 94.491.825,00 zł oraz kredytu VAT w
maksymalnej wysokości do 4.000.000,00 zł.
Między Emitentem oraz jego osobami zarządzającymi i nadzorującymi, a Bankiem Polska
Kasa Opieki S.A. jako zastawnikiem nie zachodzą żadne powiązania. Osoba zarządzająca
Emitenta-Krzysztof Kwiatkowski jest prezesem Zarządu Spółki Energetyczne Towarzystwo
Finansowo-Leasingowe Energo-Utech S.A. z siedzibą w Poznaniu, a Emitent jest 100%
akcjonariuszem Spółki Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo-Utech
S.A. z siedzibą w Poznaniu.
Aktywa, na których ustanowiono zastaw rejestrowy, uznano za znaczące z uwagi na fakt, iż
wartość zastawu przekracza równowartość 1 mln EUR, przeliczonej według kursu średniego
ogłaszanego przez NBP w dniu powstania obowiązku informacyjnego.
Podstawa prawna:
§5 ust 1 pkt 1 oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku z
późn. zm. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy:
Krzysztof Kwiatkowski - Prezes Zarządu

