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Skrócona nazwa emitenta
Bowim
Temat
Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości
Podstawa prawna wybierana w ESPI
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spółkach publicznych.
Treść raportu:
Zarząd Bowim S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż dnia 11 września 2012 r. Emitent otrzymał
postanowienie Sądu Rejonowego dla Katowic-Wschód w Katowicach, Wydział
IX Gospodarczy - Rejestru Zastawów o wpisaniu w dniu 06 września 2012r. do rejestru
zastawów zastawu w postaci zbioru rzeczy ruchomych, tj. zapasach arkuszy blachy i profili
stalowych, stanowiących własność Emitenta, a których wartość na dzień 30 czerwca 2012 r.
wynosiła 22.428.000 PLN.
Przedmiotowy zastaw rejestrowy ustanowiony został na podstawie umowy zastawu
rejestrowego zawartej pomiędzy Bankiem Zachodnim WBK S.A. (dalej: BZ WBK) oraz
Emitentem (Zastawca) dnia 21 sierpnia 2012 r., celem zabezpieczenia spłaty kredytu
inwestycyjnego w kwocie 20.900.000 PLN, udzielonego przez BZ WBK spółce zależnej
Emitenta Passat-Stal S.A. dnia 11 sierpnia 2011 r. Aktywa, na których ustanowiono na rzecz
BZ WBK wyżej opisany zastaw rejestrowy uznano za znaczące z uwagi na fakt, iż wartość
zastawu przekracza równowartość 1 mln EUR. Według wiedzy Emitenta pomiędzy Emitentem
i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a BZ WBK na rzecz którego
ustanowiono zastaw rejestrowy i osobami nim zarządzającymi nie istnieją żadne powiązania.
Podstawa prawna:
Podstawa prawna: § 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.
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