
 

 

 

 

Raport bieżący nr: 40/2016 

 

Temat:  Gobarto S.A. –zawarcie przez Emitenta i spółkę zależną umów pożyczek – podanie do 

publicznej wiadomości informacji poufnej.  

 

Termin:  19.12.2016 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: „Emitent”) informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym: 

1. umowy pożyczki pomiędzy Emitentem (jako pożyczkobiorcą) a spółką pod firmą CEDROB S.A. 

z/s w Ciechanowie – jako pożyczkodawcą (dalej: „CEDROB”) oraz  

2. umowy pożyczki pomiędzy Emitentem (jako pożyczkodawcą) a spółką pod firmą AGRO DUDA 

S.A. z/s w Grąbkowie – jako pożyczkobiorcą (dalej: „AGRO DUDA”) 

 

Emitent wyjaśnia, iż CEDROB jest większościowym akcjonariuszem Spółki posiadającym, zgodnie z 

wiedzą Spółki, 18.348.151 akcji uprawniających do wykonywania 66% głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki. AGRO DUDA jest spółką zależną od Emitenta. Emitent posiada 100 % udziałów 

w kapitale zakładowym AGRO DUDA. 

 

Ad. 1 

Przedmiotem umowy pożyczki jest udzielenie przez CEDROB Emitentowi pożyczki w wysokości 

18.000.000 zł (osiemnaście milionów złotych). 

Emitent zobowiązany jest do zwrotu pożyczki w terminie do dnia 31.12.2017 r. 

Oprocentowanie pożyczki jest stałe i zostało ustalone na warunkach rynkowych.   

Umowa nie zawiera warunków i nie przewiduje kar umownych.  

 

Ad. 2 

Przedmiotem umowy pożyczki jest udzielenie przez Emitenta AGRO DUDA pożyczki w wysokości 

18.000.000 zł (osiemnaście milionów złotych).  



 

 

 

 

AGRO DUDA zobowiązana jest do zwrotu pożyczki w terminie do dnia 31.12.2017 r. Oprocentowanie 

pożyczki jest stałe i zostało ustalone na warunkach rynkowych.  Umowa nie zawiera warunków i nie 

przewiduje kar umownych.  

 

 

Emitent wyjaśnia, iż AGRO DUDA wyraża wolę przeznaczenia kwoty finansowej uzyskanej z pożyczki 

na częściowe pokrycie ceny udziałów spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe 

„Ferma-Pol” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zalesiu, wskazanej w warunkowej 

umowie sprzedaży udziałów, o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 35/2016 z 

dnia 29 listopada 2016 r.  

 

 

 


