Raport bieżący nr 05/2014
(piątek, 14 marzec 2014 r.)
Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
Zarząd AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Emitent) informuje, że w dniu 5 grudnia 2013 r.,

zgodnie z treścią art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. Nr 1382) oraz § 2 ust. 1 pkt 3
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju
informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania
emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji
poufnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 67, poz. 476) opóźnił do dnia 16 kwietnia 2014 r.
przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej dotyczącej podpisania przez
Emitenta w dniu 4 grudnia 2013 r. warunkowej umowy kredytowej z PKO BP S.A. z
siedzibą w Warszawie (Bank).
W związku z powyższym oraz z uwagi na podpisanie w dniu 13 marca 2014 r. Aneksu
do wskazanej umowy kredytowej, na mocy którego umowa kredytowa z dnia 4 grudnia
2013 r. utraciła warunkowy charakter, Zarząd Emitenta ujawnia opóźnioną informację
poufną.
Zarząd Emitenta informuje, że Umowa limitu kredytowego wielocelowego zawarta w
dniu 4 grudnia 2013 r. z Bankiem, w brzmieniu ustalonym Aneksem z dnia 13 marca
2014 r., ma charakter bezwarunkowy.
Przedmiotem Umowy jest wielocelowy limit kredytowy wysokości 100.000.000,00 PLN
udzielony na okres do dnia 3 grudnia 2014 roku. Termin spłaty nie może przekroczyć 3
grudnia 2014 roku.
Zabezpieczenie udzielonego kredytu będą stanowić:
- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawcy i oświadczeniem o poddaniu
się egzekucji,
- umowne prawo potrącenia wierzytelności Banku z tytułu transakcji kredytowej z
wierzytelnością Posiadacza rachunku bankowego wobec Banku,
- zastaw rejestrowy na zapasach wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej;
- generalna cesja wierzytelności w stosunku do wybranych klientów wraz z cesją praw z polisy
ubezpieczenia tych należności.

Oprocentowanie kredytu w zależności od waluty wykorzystania kredytu jest naliczane w
oparciu o stawkę bazową odpowiednio WIBOR 1M dla kredytu w PLN, EURIBOR 1M dla
kredytu w EURO oraz LIBOR 1M dla kredytu w USD powiększone o marżę Banku.
Pozostałe zapisy Umowy nie odbiegają od standardowych zapisów stosowanych dla tego typu
umów.
Umowa została zawarta w związku z upływem w dniu 15 marca 2014 r. terminu udostępnienia
kredytu, o którym Zarząd AB S.A. informował w raporcie bieżącym nr 5/2013.
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