Raport bieżący nr 73/2015 z dnia 16.10.2015 r.

Temat :
Ustanowienie hipoteki na aktywach Spółki zależnej 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. 16 października 2015 r. otrzymał od spółki zależnej Emitenta - Spółki
Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie („Spółka Zależna”) informację, iż:
Spółka Zależna w dniu 15 października 2015 roku otrzymała zawiadomienie Sądu
Rejonowego w Sosnowcu VI Wydział Ksiąg Wieczystych z dnia 9 października 2015 r.
w przedmiocie wpisu na prawie użytkowania wieczystego działek gruntu i własności
stanowiących odrębną nieruchomość budynków objętych księgą wieczystą numer
KA1S/00033883/2 Sądu Rejonowego w Sosnowcu hipotekę umowną do sumy
24.000.000,00 zł na rzecz spółki Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie.
Hipoteka stanowi zabezpieczenie wierzytelności o zapłatę przez spółkę Energetyczne
Towarzystwo Finansowo-Leasingowe ENERGO-UTECH Spółka Akcyjna z siedzibą
w Poznaniu, adres: 61-144 Poznań, ulica Bolesława Krzywoustego 7, REGON
630774290, zwaną dalej „Klientem” ostatecznej kwoty zamknięcia wynikających
z zawartej przez spółkę Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe ENERGO
-UTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu dnia 8 września 2015 roku umowy
o prowadzenie rachunków bankowych dla klientów korporacyjnych oraz o świadczenie usług
związanych z tymi rachunkami (wersja platinum rezydent), zmienionej Aneksem nr 1 z dnia
10 września 2015 roku
Między Emitentem oraz Spółką Zależną Emitenta oraz jego osobami zarządzającymi
i nadzorującymi, a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. jako zastawnikiem nie zachodzą żadne
powiązania.
Emitent jest 100% udziałowcem Spółki Elektrociepłownia BĘDZIN
Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie.
Aktywa obciążone hipoteką zostały uznane za znaczące, ponieważ ich wartość przekracza
10% kapitałów własnych Emitenta. Wartość hipoteki przekracza równowartość kwoty
1.000.000 euro przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank
Polski w dniu powstania obowiązku informacyjnego.

Podstawa prawna:
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:
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