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Dane szczegółowe:
Zarząd Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. (Emitent lub Spółka) informuje, że
zostały podpisane następujące umowy kredytowe z Deutsche Bank PBC S.A.: kredyt
inwestycyjny w wysokości 266 tys. euro, kredyt obrotowy w wysokości 185 tys. euro,
kredyt obrotowy w wysokości 400 tys. euro. Oprocentowanie kredytów zostało
ustalone na warunkach rynkowych, a do ich uruchomienia doszło w dniu 10.12.2012 r.
Emitent podkreśla, że kwoty w wysokości 266 tys. euro i 185 tys. euro stanowiły
pierwotnie zobowiązania Spółki Polkap sp. z o.o., zaciągnięte w banku PKO BP SA i
zostały przejęte przez Emitenta w wyniku przeniesienia zorganizowanej części
przedsiębiorstwa Polkap sp. z o.o. w struktury Emitenta, stosownie do umowy z dnia
24.02.2012 r., o której Emitent wzmiankował w Dokumencie Informacyjnym. Decyzją
Zarządu Spółki umowy te zostały rozwiązane z bankiem PKO i zastąpione
odpowiednimi umowami kredytowymi z Deutsche Bank PBC S.A.
Jednocześnie Emitent informuje o incydentalnym naruszeniu obowiązku raportowego
w zakresie nie przekazania informacji o powyższym wydarzeniu w terminie. Powodem
opóźnienia była niezamierzona błędna interpretacja Emitenta, co do braku
konieczności opublikowania raportu bieżącego z uwagi na przeniesienie linii
kredytowej z PKO BP SA do Deutsche Bank PBC S.A. o tej samej wysokości.
Interpretacja ta została następnie skorygowana przez autoryzowanego doradcę który
wskazał, że zdarzenie, będące przedmiotem niniejszego raportu, dotyczy obszaru
finansowania działalności Spółki, są to umowy istotne, zawarte z jednym podmiotem,
a wysokość rozwiązanych i zaciągniętych zobowiązań przekracza 20% kapitałów
własnych Emitenta. Emitent dołoży wszelkich starań, aby podobna sytuacja nie
nastąpiła w przyszłości, w tym wdroży sprawniejszy przepływ informacji z doradcami.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego
Systemu Obrotu
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