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Skrócona nazwa emitenta 

         
Bowim  

Temat 
          Podpisanie umowy linii wielocelowej z BOŚ S.A.

Podstawa prawna wybierana w ESPI

        

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd BOWIM S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 6 września 2013 powziął informację 
o podpisaniu przez Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Bank”) 
umowy linii wielocelowej (dalej: „Umowa”).

Zgodnie z postanowieniami Umowy Bank przyznaje Emitentowi limit kredytowy w ramach linii 
wielocalowej do kwoty 16.000.000 PLN. W ramach linii wielocalowej udzielane będą kredyty 
obrotowe, w tym kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 12.000.000 PLN oraz kredyty obrotowe 
odnawialne pod akredytywy do kwoty 4.000.000 PLN. Przyznany limit ma charakter odnawiany 
a pierwotnie udzielony jest na 36 m-cy. 

Oprocentowanie kredytu oparte jest o zmienną stopę procentową WIBOR 3M powiększoną 
o marżę Banku.

Zabezpieczeniem spłaty wierzytelności jest hipoteka łączna w kwocie 24.000.000 PLN na 
nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Plewiska, oraz 
na nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości w Strykowie, nieodwołalne 
pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi Emitenta prowadzonymi w Banku oraz 
zastaw rejestrowy na zapasach o wartości min. 17.000.000 PLN wraz z cesją praw z polisy 
ubezpieczeniowej.

Bowim S.A. jest zobowiązany do spłaty wszelkich zobowiązań wobec Banku do dnia 4 września 
2016 roku. 

W opinii Zarządu pozyskanie nowego partnera finansowego pozytywnie wpłynie na dywersyfikację
 wykorzystywanych źródeł finansowania oraz poprawę płynności Grupy, a długoterminowość 
finansowania wpisuje się w docelową strategie finansową emitenta i jego Grupy.
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