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Temat:
Znacząca umowa - zawarcie umowy kredytowej przez jednostki zależne 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 dnia 19 lutego 2009 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33,
poz. 259) [Rozporządzenie], Marvipol S.A. [Emitent] informuje o podpisaniu w dniu 20
grudnia 2013 r. przez JLR Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i AML Polska Sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie – jednostki zależne od Emitenta [odpowiednio: JLRP i AMLP]
z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie [Bank], Umowy Kredytowej Nr 02/469/13/Z/VU
[Umowa].
Na mocy Umowy Bank udzielił JLRP i AMLP kredytu wielowalutowego w rachunkach
bieżących prowadzonych w PLN i w EUR, w łącznej wysokości nieprzekraczającej
32.000.000,- PLN, przy czym w Umowie określono sublimity – dla JLRP do kwoty
32.000.000,- PLN i dla AMLP do kwoty 6.000.000,- PLN, z przeznaczeniem na
finansowanie bieżącej działalności gospodarczej. Termin ostatecznej spłaty kredytu został
ustalony na dzień 20 grudnia 2016 roku. Oprocentowanie kredytu oparte jest o zmienną
stawkę referencyjną WIBOR O/N dla zadłużenia w PLN i LIBOR O/N dla zadłużenia w EUR,
powiększoną o marżę Banku.
Znaczące zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie zastaw rejestrowy na zapasach
stanowiących własność JLR Polska Sp. z o.o., AML Polska Sp. z o.o., JLR Centrum Sp. z
o.o., JLR Łódź Sp. z o.o. i JLR Gdańsk Sp. z o.o. - jednostek zależnych od Emitenta.
Warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla umów
kredytowych.
Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych.
Umowa nie zawiera warunków rozwiązujących lub zawieszających.
Jest to pierwsza Umowa zawarta w okresie ostatnich 12 miesięcy pomiędzy jednostką
należącą do grupy kapitałowej Emitenta a Bankiem.
Umowa spełnia kryterium uznania jej za znaczącą umowę (w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt
44 Rozporządzenia), z uwagi na wartość przekraczającą 10% kapitałów własnych
Emitenta, które wg stanu na koniec III kwartału 2013 r. wynoszą 175.257 tys. PLN.

