
 
 

 

 

 

Raport bieżący nr: 25/2016 

 

Temat:  Gobarto S.A. – RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. - zawarcie przez Emitenta aneksów do 
umów kredytowych – aktualizacja informacji poufnej  

 

Termin:  20.10.2016 r.  
 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia 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 uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 

2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE nr L 173/1), Zarząd Gobarto S.A. z siedzibą w 

Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości informację stanowiącą 

zmianę informacji poufnej przekazanej raportem bieżącym nr 17/2014 z dnia 26 sierpnia 2014 roku.  

 

Zarząd Emitenta informuje o podpisaniu w dniu 20 października 2016 roku przez Emitenta z Raiffeisen 

Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Bank”): 

1) Aneksu do Umowy Kredytowej z dnia 22 sierpnia 2014 roku (dalej: „Umowa Kredytowa”) oraz  

2) Aneksu do Umowy o Limit Wierzytelności z dnia 22 sierpnia 2014 roku  (dalej: „Umowa o Limit 

Wierzytelności”).  

 

Przedmiotem Aneksu do Umowy Kredytowej jest zmodyfikowanie udzielonych przez Emitenta 

zabezpieczeń, które aktualnie stanowią: 

1. Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków Emitenta w Banku,  

2. hipoteka łączna do kwoty 75.000.000,- (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów złotych) na: 

a. nieruchomościach opisanych w księgach wieczystych KW nr SW1Z/00061892/5, KW nr 

KZ1R/00031638/1, KW nr PO1R/00044363/7, KW nr PO1R/00011149/1, KW nr 

PL1Z/00036737/8 i KW nr KR3I/00008483/7, KW nr LM1W/00036217/4 oraz  

b. prawach użytkowania wieczystego gruntu, wraz z własnością ewentualnych budynków i innych 

urządzeń wzniesionych na tych gruntach, opisanych w księgach wieczystych KW nr 

LM1W/00023096/5, KW nr LM1W/00034273/0, i KW nr LM1W/00034288/8,  

3. cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości opisanych w księgach wieczystych: KW nr 

LM1W/00023096/5, LM1W/00034273/0, KW nr LM1W/00036217/4, KW nr LM1W/00034288/8, KW nr 



 
 

 

 

KZ1R/00031638/1, KW nr PO1R/00044363/7 i KW nr PO1R/00011149/1, co najmniej w zakresie 

ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, w kwocie i u ubezpieczyciela zaakceptowanych przez 

Bank,  

4. weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 

 

Przedmiotem aneksu do Umowy o Limit Wierzytelności jest wydłużenie ostatecznego terminu spłaty do dnia 31 

października 2018 roku oraz zmodyfikowanie udzielonych przez Emitenta zabezpieczeń, które aktualnie 

stanowią: 

1. Pełnomocnictwo do Rachunku bieżącego i innych rachunków Emitenta w Banku; 

2. hipoteka łączna do kwoty 39.750.000,- (słownie: trzydzieści dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy 

złotych) na: 

a. nieruchomościach opisanych w księgach wieczystych KW nr SW1Z/00061892/5, KW nr 

KZ1R/00031638/1, KW nr PO1R/00044363/7, KW nr PO1R/00011149/1, KW nr PL1Z/00036737/8 i KW nr 

KR3I/00008483/7, KW nr LM1W/00036217/4 oraz  

b. prawach użytkowania wieczystego gruntu, wraz z własnością ewentualnych budynków i innych 

urządzeń wzniesionych na tych gruntach, opisanych w księgach wieczystych KW nr LM1W/00023096/5, 

KW nr LM1W/00034273/0, i KW nr LM1W/00034288/8, 

3. cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości opisanych w księgach wieczystych: KW nr 

LM1W/00023096/5, LM1W/00034273/0, KW nr LM1W/00036217/4, KW nr LM1W/00034288/8, KW nr 

KZ1R/00031638/1, KW nr PO1R/00044363/7 i KW nr PO1R/00011149/1 co najmniej w zakresie 

ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, w kwocie i u ubezpieczyciela zaakceptowanych przez 

Bank; 

4. przelew istniejących i przyszłych wierzytelności (cesja potwierdzona) przysługujących Emitentowi od 

wybranych i zaakceptowanych przez Bank dłużników; 

5. przelew istniejących i przyszłych wierzytelności (cesja cicha) przysługujących Emitentowi od wybranych i 

zaakceptowanych przez Bank dłużników; 

6. weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 

  

 


