Raport bieżący nr 29/2012/K

Data sporządzenia: 2012-08-28

Temat:
Korekta raportu bieżącego nr 29/2012 - Hipoteka na aktywach o znacznej wartości
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) dokonuje korekty
raportu bieżącego nr 29/2012 opublikowanego w dniu 18.07.2012r. W wyniku omyłki
pisarskiej została błędnie podana łączna wartość ewidencyjna aktywów w księgach Emitenta,
objętych hipoteką łączną umowną: zamiast błędnie podanej wartości 22.423 tys. zł, powinna
być podana prawidłowa wartość tj. 20.423 tys. zł.
Poniżej Emitent podaje prawidłową treść raportu bieżącego nr 29/2012:
Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 17
lipca 2012 r. otrzymał Zawiadomienie z Sądu Rejonowego w Białymstoku IX Wydział Ksiąg
Wieczystych o dokonaniu w dniu 10 lipca 2012r. wpisu hipoteki umownej łącznej
ustanowionej na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie na aktywach
Emitenta o znacznej wartości, do kwoty 75 100 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów
sto tysięcy złotych).
Dokonanie wpisu hipoteki związane jest z zawarciem aneksów do umów kredytowych,
zawartych przez Emitenta z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., o których Emitent informował
raportem bieżącym nr 27/2012 z dnia 29 czerwca 2012r.
Przedmiotowa hipoteka umowna łączna współobciąża prawo wieczystego użytkowania
gruntu wraz z prawem własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego
w Białymstoku oraz prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności
budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego we Wrocławiu.
Wartość zobowiązań zabezpieczonych hipoteką: 72 000 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt dwa
miliony złotych).
Łączna wartość ewidencyjna aktywów w księgach Emitenta: 20 423 tys. zł (słownie:
dwadzieścia milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące złotych)
Pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. a Emitentem nie ma powiązań.
Podstawą uznania wpisu hipoteki za aktywa o znacznej wartości jest wartość hipoteki, która
jest większa niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1 (jeden) mln euro przeliczonej
według średniego kursu NBP, obowiązującego w dniu powstania obowiązku informacyjnego.

