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Treść:
Zarząd spółki Vistal Gdynia S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 31 marca 2015r. otrzymał
od Spółki Vistal Offshore Sp. z o.o. będącą spółką w 100% zależną („Spółka Zależna”) od
Spółki informację o otrzymaniu przez Spółkę Zależną dnia 31 marca 2015r. zawiadomienia
z Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku IX Wydział Gospodarczy – Rejestru
Zastawów o dokonaniu wpisu dnia 27 marca 2015r. do Rejestru Zastawów zastawu na
maszynach i urządzeniach Spółki Zależnej o łącznej wartości na kwotę 19,1 mln zł ustalonej
na dzień 26.11.2014r. Ustanowiony zastaw stanowi zabezpieczenie wierzytelności PKO BP
S.A. („Bank”) z siedzibą w Warszawie z tytułu umowy kredytu w kwocie 5.000.000,00 zł
oraz
kredytu
inwestycyjnego
w
walucie
wymiennej
nr
96102018530000989600453886/2012 udzielonego Spółce Zależnej przez Bank dnia
14.06.2012r. w kwocie 17,8 mln EURO („kredyt inwestycyjny”).
O zawarciu powyższej umowy kredytu Spółka informowała Raportem Bieżącym nr 06/2015
z dnia 30 stycznia 2015r.
Zastaw ustanowiony został do kwoty 101,2 mln zł stanowiącej najwyższą sumę
zabezpieczenia.
Obecna wartość bilansowa aktywów, na których ustanowiono zastaw zgodnie z księgami
rachunkowymi, wynosi 20,7 mln zł (wg stanu na dzień 31.03.2015r), co przekracza 10%
kapitałów własnych Spółki.
Pomiędzy Spółką, osobami nią zarządzającymi lub nadzorującymi, a Bankiem lub osobami
nim zarządzającymi, nie występują żadne powiązania.
Podstawą sporządzania raportu jest fakt, iż wartość ustanowionego zastawu jest wyższa
od równowartości 1 mln Euro, przeliczonego po kursie średnim NBP obowiązującym w dniu
powstania obowiązku informacyjnego.
Podstawą prawną jest §5 ust 1 pkt 1 oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19
lutego 2009 roku ze 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.

