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Skrócona nazwa emitenta: Vistal Gdynia SA
Temat: Aneks do Umowy Wielocelowej linii kredytowej
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść:
Zarząd Vistal Gdynia SA („Spółka”) informuje, iż w dniu 20 lipca 2015 r. Spółka zawarła
aneks („Aneks”) do Umowy Wielocelowej linii kredytowej Podpisanej z Bankiem BGŻ BNP
Paribas S.A. („Bank”) dnia 01.04.2010 r. (dalej jako: "Umowa"). Przedmiotem Aneksu do
Umowy są między innymi zmiany w zakresie:
1) przedłużenia okresu kredytowania do dnia 20 lipca 2025 r.
2) przedłużenia bieżącego okresu udostępnienia kredytu do dnia 31 sierpnia 2016 r.
3) podwyższenia limitu kredytowego do kwoty 70.000.000,00 zł (przed zmianą
40.000.000 zł), który może być realizowany w postaci:
a. kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 3.000.000,00 zł,
b. kredytu odnawialnego do kwoty 52.000.000,00 zł,
c. linii akredytyw do kwoty 25.000.000,00 zł,
d. linii gwarancji do kwoty 40.000.000,00 zł
z tym, że łączne zaangażowanie z tyt. ww. form kredytowania nie może
przekroczyć kwoty udzielonego limitu kredytowego.
4) zabezpieczenia
spłaty
limitu
kredytowego
poprzez
zmianę
wysokości
zabezpieczenia w postaci oświadczenia Spółki o poddaniu się egzekucji do kwoty
119.000.000,00 zł (przed zmianą 68.000.000,00 zł),
5) aktualizacji oświadczenia o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy w zakresie
przedłużenia okresu obowiązywania do dnia 20 lipca 2028 r.
6) aktualizacji ustanowionej hipoteki umownej łącznej kaucyjnej do kwoty
8.000.000,00 zł ustanowionej na prawie użytkowania wieczystego do
nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Hutniczej oraz na związanej tym
prawem własności budynków i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości
przysługujących Spółce dla których Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczysta KW nr GD1Y/00074508/8 oraz prawie
użytkowania wieczystego do nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Hutniczej
oraz na związanej tym prawem własności budynków i urządzeń znajdujących się
na tej nieruchomości przysługujących Spółce dla których Sąd Rejonowy w Gdyni V
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczysta KW nr GD1Y/00035025/3
poprzez zmianę okresu kredytowania, nazwy Banku oraz nr REGON Banku
Warunki pozostałych zabezpieczeń kredytu nie uległy zmianie.
Pozostałe zapisy Umowy nie odbiegają w sposób znaczący od zapisów typowych dla tego
rodzaju umów kredytowych.

