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Temat:  Uzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej o przedłużeniu umowy kredytowej i 

zawarcie aneksu o charakterze technicznym z Bankiem ING Bank Śląski S.A.  

 

 

Podstawa prawna: 

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne 

 

Treść raportu: 

Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu (zwany dalej „Emitentem”) w 

nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2019 z dnia 9.10.2019 r. przekazuje, że w dniu 

dzisiejszym Emitent otrzymał informację o uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej wydanej 

przez Bank ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach  (dalej „Bank”) w zakresie 

przedłużenia Umowy Wieloproduktowej nr 679/2009/00002763/00 z dnia 17.12.2009 r. (dalej 

„Umowa”).  

 

Zgodnie z decyzją kredytową Bank przedłuży okres udostępnienia limitu kredytowego na 

kolejne dwanaście miesięcy na niezmienionym poziomie tj. do kwoty  84 000 000 zł. Podobnie 

jak w przypadku poprzedniego Aneksu kwota 10 000 000 zł będzie spłacona w trakcie okresu 

obowiązywania Umowy – od 1 czerwca 2020 r. limit będzie stopniowo obniżany o 2 000 000 

zł co miesiąc do kwoty 74 000 000 zł.   Dodatkowo Umowa zostanie zabezpieczona hipoteką  

do kwoty 30 000 000 zł na przysługującym Spółce prawie użytkowania wieczystego 

nieruchomości położonej w Pruszkowie, która zabezpiecza również kredyt inwestycyjny 

udzielony Emitentowi przez Bank na podstawie umowy nr 679/2018/00014022/00, o czym 

Emitent informował w raporcie bieżącym nr 34/2018 z dnia 17.08.2018 r.  

  

Jednocześnie, z uwagi na czas niezbędny do przygotowania przez Bank aneksu docelowego, 

Zarząd informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent podpisał z Bankiem aneks o charakterze 

technicznym do Umowy, na mocy którego przedłużono termin obowiązywania Umowy do dnia 

30.11.2019 r. Pozostałe warunki Umowy pozostały bez zmian i nie odbiegają od standardowych 

warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów. 

Emitent poinformuje o podpisaniu aneksu docelowego w trybie kolejnego raportu bieżącego.  

O Umowie z Bankiem Emitent informował raportami bieżącymi nr 55/2009 z dnia 18.12.2009 

roku, nr 30/2010 z dnia 07.12.2010 roku, nr 11/2011 z dnia 24.01.2011 roku, nr 50/2011 z dnia 

02.12.2011, nr 40/2012 z dnia 07.12.2012 roku, nr 37/2013 z dnia 06.12.2013 roku, nr 05/2014 

z dnia 28.01.2014, nr 42/2014 z dnia 05.12.2014 roku, nr 29/2015 z dnia 08.12.2015 roku, nr 

21/2016 z dnia 08.12.2016 roku, nr 30/2017 z dnia 07.12.2017 roku, nr 8/2018 z dnia 

08.03.2018 roku, nr 23/2018 z dnia 04.07.2018 roku,  nr 36/2018 z dnia 3.10.2018 r. oraz nr 

29/2019 z dnia 9.10.2019 r.  
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