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Treść raportu:

Zarząd Konsorcjum Stali S.A. informuje, Ŝe w dniu 20.08.2008 roku podpisał z ING Bank Śląski S.A.
umowy i aneksy do wcześniej zawartych umów porządkujące sprawy związane z kredytowaniem
Konsorcjum Stali S.A. dopasowując brzmienie zapisów do stanu prawnego po dokonaniu połączenia
z Bodeko Sp. z o.o. W wyniku podpisanych ustaleń uległ przedłuŜeniu termin obowiązywania umów.
Łączna wysokość zobowiązań kredytowych nie uległa zmianie. Konsorcjum Stali S.A. w dniu
20.08.2008 roku zawarło z ING Bank Śląski S.A. następujące istotne umowy oraz aneksy do istotnych
umów:
- aneks nr 17 do umowy nr 01/F/887/01 (umowa dawnego Bodeko Sp. z.o.o. ) o wykup wierzytelności
z dnia 03.01.2001 r. –termin obowiązywania umowy został przedłuŜony do dnia 10.12.2008 roku.
Łączna suma wierzytelności, które mają być wykupione na zasadach określonych w umowie nie uległa
zmianie i zgodnie z umową nie moŜe przekroczyć w okresie do 10.12.2008 r. wartości 5 500 000
złotych.
- aneks nr 6 do umowy nr 8812006005000138/00 o linię gwarancyjną z dnia 22.02.2006 – termin
obowiązywania umowy został przedłuŜony do dnia 10.12.2008 roku, waŜność zobowiązań
udzielanych w ramach tej umowy nie moŜe przekroczyć daty 10.12.2011 r. Wysokość linii
gwarancyjnej nie uległa zmianie i wynosi 10 mln złotych.
- aneks nr 10 do umowy nr 14/2004 o kredyt odnawialny w rachunku bankowym z dnia 17.05.2004.
Aneks przedłuŜa okres kredytowania do dnia 10.12.2008 roku. Wysokość kredytu nie uległa zmianie
i wynosi 25 mln złotych.
- aneks nr 18 do umowy (umowa dawnego Bodeko Sp. z.o.o.) o kredyt w rachunku bankowym z dnia
28.12.2000 r. – aneks przedłuŜa okres kredytowania kredytu o wysokości 10 mln złotych do dnia
10.12.2008 r. Wysokość kredytu nie uległa zmianie i wynosi 10 mln złotych.
- umowa nr 8842008001000871/00 o kredyt złotowy obrotowy w wysokości 6 mln złotych z terminem
spłaty do 14.11.2008 r. Umowa ta została zawarta po spłacie kredytu złotowego obrotowego umowy
dawnego Bodeko nr 8842008001000669/00 w wysokości 6 mln. złotych. Oprocentowanie kredytu ma
charakter zmienny i jest sumą stawki WIBOR dla 1 miesięcznych depozytów międzybankowych
i marŜy Banku. Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest przewłaszczenie wyrobów hutniczych
(z wyjątkiem profili zamkniętych i blach zimnowalcowanych) w kwocie 6 mln zł, zlokalizowanych
w Oddziale w Zawierciu, przy ul. Paderewskiego 120. Umowa istotna ze względu na wartość.
Warunki powyŜszych umów nie odbiegają od warunków rynkowych stosowanych w innych bankach.

