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Treść raportu:

Zarząd Spółki IZO-BLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie ("Spółka") zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym tj. 26 luty 2016
r. został podpisany z DNB Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) Aneks nr 9 do umowy kredytu w
rachunku bieżącym z dnia 20 grudnia 2011 r.(„Umowa”).
Na mocy zawartego Aneksu nr 9 do Umowy, termin spłaty udzielonego przez Bank kredytu odnawialnego w kwocie
2.000.000,00 EUR (co stanowi równowartość w złotych kwotę 8.714.000,0 przeliczoną po średnim kursie NBP z
dnia 26 luty 2016 r.) został ustalony na dzień 28 luty 2017 r.
Pozostałe postanowienia zawartego Aneksu nr 9:
1) Oprocentowanie Zadłużenia Przeterminowanego: dwu – krotność odsetek ustawowych za opóźnienie.
Wysokość stopy odsetek od Zadłużenia Przeterminowanego ogłaszana jest przez Bank na Stronie Internetowej
Banku.
Zabezpieczenie kredytu stanowią:
1) hipoteka umowna do kwoty 5.084.672,0 EUR (co stanowi równowartość w złotych kwotę 22.153.915,90
przeliczoną po kursie NBP z dnia 26 luty 2016 r.) ustanowioną na nieruchomości gruntowej położonej w
Chorzowie, wpisanej w księdze wieczystej nr KA1C/00024456/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chorzowie,
VI Wydział Ksiąg Wieczystych.
2) oświadczenie Spółki złożone w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 ustawy z
dnia 17.11.1964 roku Kodeks Postępowania Cywilnego
Podstawą sporządzania raportu jest fakt, iż wartość tej umowy przekracza 10 % wartości przychodów ze sprzedaży
Spółki za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.
Podstawą prawną jest §5 ust 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku ze zm. w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim.
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