Raport bieżący nr: 12/2020
Temat: Gobarto S.A. – zawarcie przez Emitenta i niektóre spółki zależne aneksu do umowy kredytów
Termin: 25.06.2020 r.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenie MAR – przekazanie informacji poufnej
Działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie
nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str.
1 ze zm.), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 40/2017 z dnia 31 października 2017 roku,
nr 46/2017 z dnia 8 listopada 2017 roku, nr 47/2017 z dnia 10 listopada 2017 roku, nr 4/2018 z dnia 3
marca 2018 roku, nr 17/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku oraz nr 24/2019 z dnia 9 grudnia 2019
roku, Zarząd Gobarto S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent lub Spółka) informuje o zawarciu
w dniu 25 czerwca 2020 roku przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej:
Bank) ze Spółką i jej spółkami zależnymi: Agro Gobarto Spółka z o.o., Agroferm Spółka z o.o., Agro
Net Spółka z o.o., Rolpol spółka z o.o., Agro Bieganów Spółka z o.o., Przedsiębiorstwo Produkcyjno –
Handlowe „Ferma - Pol” Spółka z o.o., Gobarto Dziczyzna Spółka z o.o., Agroprof Spółka z o.o.,
Meat - Pac Spółka z o.o., Gobarto Hodowca Spółka z o.o., Polskie Biogazownie „Energy – Zalesie”
Spółka z o.o. oraz Zakłady Mięsne Silesia S.A. (dalej: ZM Silesia) aneksu (dalej: Aneks) do umowy
kredytów z dnia 31 października 2017 roku (dalej: Umowa Kredytów, przy czym Umowa Kredytów
zmieniona Aneksem dalej jako Zmieniona Umowa Kredytów).
Na podstawie Zmienionej Umowy Kredytów Bank udziela Spółce kredytu terminowego w kwocie
48 000 000 (słownie: czterdzieści osiem milionów) złotych (dalej: Kredyt Pomostowy). Kredyt
Pomostowy jest przeznaczony na zapłatę drugiej raty ceny nabycia akcji ZM Silesia zgodnie
z Warunkową Zobowiązującą Umową Sprzedaży Akcji zawartą przez Spółkę z Cedrob S.A. z siedzibą
w Ujazdówku (dalej: Cedrob) dnia 31 października 2017 roku i zmienioną dnia 1 grudnia 2017 roku
Aneksem nr 1, dnia 25 października 2018 roku Aneksem nr 2 oraz dnia 20 marca 2019 roku Aneksem
nr 3, o czym Emitent informował w raportach bieżących nr 42/2017 z dnia 31 października 2017 roku,
nr 51/2017 z dnia 1 grudnia 2017 roku, nr 32/2018 z dnia 25 października 2018 roku oraz nr 5/2019
z dnia 20 marca 2019 roku.
Zmienioną Umową Kredytów Bank wyraża zgodę na sprzedaż przez Spółkę akcji ZM Silesia na rzecz
Cedrob, zgodnie ze zmienioną przez Emitenta Strategią działania na lata 2019 – 2024, o czym Emitent
informował w raporcie bieżącym nr 3/2020 z dnia 23 stycznia 2020 roku, przy czym środki uzyskane
ze sprzedaży akcji zostaną przeznaczone w pierwszej kolejności na spłatę Kredytu Pomostowego. Bank
wyraża również zgodę na spłatę przez Spółkę na rzecz Cedrob zobowiązania wynikającego z par.
5.2.2. zobowiązującej umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawartej dnia 31
października 2017 roku i zmienionej dnia 1 grudnia 2017 roku Aneksem nr 1, dnia 25 października
2018 roku Aneksem nr 2, dnia 20 marca 2019 roku Aneksem nr 3 oraz dnia 24 czerwca 2020 roku
Aneksem nr 4, o czym Emitent informował w raportach bieżących nr 42/2017 z dnia 31 października

2017 roku, nr 51/2017 z dnia 1 grudnia 2017 roku, nr 32/2018 z dnia 25 października 2018 roku, nr
5/2019 z dnia 20 marca 2019 roku oraz nr 9/2020 z dnia 24 czerwca 2020 roku, w kwocie 14 000 000
(słownie: czternaście milionów) złotych oraz zobowiązania z umowy pożyczki zawartej dnia 28 grudnia
2018 roku, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 36/2020 z dnia 28 grudnia 2018 roku
w kwocie głównej 40 000 000 (czterdzieści milionów) złotych powiększonej o należne odsetki.

