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Treść raportu:

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim (Dz. U. Nr 33, z 2009 poz. 259) Zarząd PATENTUS S.A. (”Spółka”) informuje, że w dniu 15.12.2015r.
powziął informację, iż Sąd Rejonowy w Stalowej Woli VI Wydział Ksiąg Wieczystych ustanowił w dniu 11.12.2015r.
hipotekę umowną do kwoty 9.000.000zł na prawie użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej w
Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1 i własności budynków i innych urządzeń wzniesionych na tym gruncie,
objętych KW nr TB1S/00058985/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Stalowej Woli, VI Wydział Ksiąg
Wieczystych. Użytkownikiem wieczystym nieruchomości jest jednostka zależna od Emitenta tj. PATENTUS
STREFA S.A.
Hipoteka umowna ustanowiona została dla zabezpieczenia wszystkich wierzytelności pieniężnych z tytułu umowy o
limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 z dnia 18 listopada 2011 roku wraz z późniejszymi zmianami a także
wszystkie wierzytelności pieniężne z tytułu wszelkich umów, zleceń, dyspozycji i transakcji zawartych w ramach tej
umowy o limit wierzytelności, wszystkie wierzytelności z tytułu umowy kredytowej nr CRD/45141/15 z dnia
18.09.2015 roku z ewentualnymi późniejszymi zmianami.
Wartość ewidencyjna aktywów, na których ustanowiono ww. zabezpieczenie w księgach rachunkowych
PATENTUS Strefa S.A. wynosi na dzień przekazania raportu 9 022 350,92 PLN.
Według wiedzy Spółki pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Spółkę a Bankiem nie
istnieją żadne powiązania.
Wartość ustanowionej hipoteki przekracza równowartość kwoty 1.000.000 euro, przeliczonej według kursu
średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu powstania obowiązku informacyjnego.
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