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Temat: 

Aneksy do znaczących umów 

 

 

Podstawa prawna: 

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

 

 

Treść raportu: 

Zarząd Konsorcjum Stali S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął 

widomości o zawarciu aneksów z Bankiem Millennium  S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. 

Stanisława Żaryna 2A do następujących umów: 

1. umowy o kredyt w rachunku bieżącym, o której Emitent informował raportem 

bieżącym nr 17/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r.  

• okres kredytowania przedłużony – do dnia 23 czerwca 2012 r. 

• kwota i waluta kredytu – 40 mln (słownie: czterdzieści milionów) zł; 

2. umowy o linię na gwarancje bankowe, o której Emitent informował raportami 

bieżącym nr 17/2010 z dnia 24.06.2010 r. oraz nr 2/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. 

• okres przyznania linii na gwarancje bankowe, regwarancje i akredytywy 

dokumentowe – do dnia 14 czerwca 2012 r. 

• maksymalna kwota linii – nie uległa zmianie i wynosi 10 mln (słownie: dziesięć 

milinów) zł. 

W celu zabezpieczenia w/w umów Emitent ustanowi lub odpowiednio zmieni następujące 

zabezpieczenia: 

 a/ hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 68 mln (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów) 

zł, ustanowiona na nieruchomościach Emitenta wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej 

oraz hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 17 mln (słownie: siedemnaście milionów) zł 

ustanowiona na nieruchomościach Emitenta wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej; 

 b/zastaw rejestrowy na zapasach (stali i wyrobów ze stali) przechowywanych 

w magazynach Emitenta o wartości księgowej 10 mln (słownie: dziesięć milionów) zł wraz 

z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej; 

c/ weksel in blanco wystawiony przez Emitenta wraz z deklaracją wekslową;  

 d/ oświadczenie o poddaniu się egzekucji 

 

Aneksy do w/w umów zostały zawarte na warunkach powszechnie stosowanych dla danego 

typu umów. 

 

Umowy istotne ze względu na wartość kredytu oraz zabezpieczeń. 

 


