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Temat:
Zawarcie znaczącej umowy przez jednostkę zależną od Emitenta.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 października
2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744), Zarząd Spółki Marvipol S.A.
[„Emitent”] informuje, że w dniu 12 września 2008 r. Spółka JLR Polska Sp. z o.o. –
jednostka zależna od Emitenta, zawarła Umowę Faktoringu Krajowego z Przejęciem
Ryzyka Wypłacalności Odbiorcy (Del Credere) [„Umowa”] ze Spółką Polfactor S.A.
[„Faktor”].
Przedmiotem Umowy jest nabywanie przez Faktora wierzytelności pieniężnych
przysługujących jednostce zależnej od Emitenta wobec jej dłużników wraz z przejęciem
ryzyka ich wypłacalności. Określony w Umowie maksymalny poziom finansowania
jednostki zależnej od Emitenta wynosi 25.000.000,- PLN.
Faktor przejmuje ryzyko wypłacalności objętych umową dłużników, do wysokości limitów
przyznanych poszczególnym dłużnikom.
Tytułem zabezpieczenia roszczeń Faktora z Umowy JLR Polska Sp. z o.o. – jednostka
zależna od Emitenta:
 składa do dyspozycji Faktora weksel własny in blanco z deklaracją wekslową,
 dokonuje na rzecz Faktora cesji wierzytelności z bieżącego rachunku bankowego,
 zawiera trójstronne porozumienie dotyczące postanowień uzupełniających w
zakresie faktoringu pełnego do polisy ubezpieczeniowej i umowy windykacyjnej
pomiędzy Polfactor S.A., JLR Polska Sp. z o.o. i Euler Hermes,
Umowa została zawarta na czas nieokreślony z prawem jej rozwiązania za uprzednim 3miesięcznym wypowiedzeniem.
Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych.
Umowa nie zawiera warunków rozwiązujących lub zawieszających.
Jest to pierwsza Umowa zawarta pomiędzy JLR Polska Sp. z o.o. - jednostką zależną od
Emitenta a Polfactor S.A.
Umowa spełnia kryterium uznania jej za znaczącą umowę [w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt
51 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 października 2005 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.
U. Nr 209, poz. 1744)] z uwagi na wartość przekraczającą 10% kapitałów własnych
Emitenta, które wg stanu na koniec II kwartału 2008 r. wynoszą 79.899 tys. PLN.

