Aneks nr 4 do prospektu emisyjnego „Bowim” S.A.

ANEKS NR 4 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO „BOWIM” S.A.
Sporządzony w związku z:
-przedłużeniem w dniu 06.12.2011 r. umowy kredytowej z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A z siedzibą w Warszawie
W związku z przedłużeniem umowy kredytowej w prospekcie dokonuje się następujących zmian:
Pkt 22 Części III Dokument rejestracyjny, str. 199, poniżej wskazane punkty otrzymują następujące brzmienie:
11.
W dniu 6 grudnia 2010 r. Emitent zawarł z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A z siedzibą w Warszawie („Bank”)
umowę nr 22 1020 2368 0000 2102 0348 5810 kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego („Umowa”) w kwocie
18.500.000 PLN (słownie: osiemnaście milionów pięćset tysięcy złotych). W ramach tego limitu Bank udzielił Emitentowi Kredytu: (i) w
rachunku bieżącym w wysokości 50% limitu, (ii) obrotowego odnawialnego w wysokości 100% limitu (iii) obrotowego
nieodnawialnego w wysokości 100% limitu. Bank zobowiązał się do udzielania gwarancji bankowych na finansowanie bieżących
zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności oraz otwarcia akredytyw dokumentowych (z zastrzeżeniami wynikającymi z
Umowy). Kredyt może być przeznaczony na sfinansowanie zobowiązań powstałych z tytułu zrealizowanych gwarancji udzielonych
przez Bank. Okres wykorzystania limitu upływa z dniem 30 grudnia 2011 r. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy
procentowej WIBOR 1M dla miesięcznych okresów obrachunkowych powiększonej o marżę Banku w wysokości 1,9% p.p. W Umowie
szczegółowo określono sposób udostępnienia oraz wykorzystania Kredytu. Zabezpieczenie spłaty Kredytu stanowią:
(i)
weksel in blanco wystawiony przez Emitenta wraz z deklaracją wekslową,
(ii)
klauzula potrącenia wierzytelności Banku z rachunku Emitenta prowadzonego w Banku,
(iii)
zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych (umowa z dnia 6 grudnia 2010 r.) oznaczonych co do gatunku, na zapasach
magazynowych będących towarami handlowymi w postaci: CAX, CIH, CKG ceownik, CKG dwuteownik HEB/IPB, CKG
dwuteownik HKS, CKG, dwuteownik INP, o wartości ok. 12, 8 mln PLN przechowywanymi w Sosnowcu przy ul. Niweckiej 1E,
Sławkowie przy ul. Groniec 1 oraz w Rogoźnie przy ul. Fabrycznej 7,
(iv)
oświadczeniem Emitenta o poddaniu się egzekucji przez wydanie przedmiotu zastawu,
(v)
przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia potwierdzonej polisą ubezpieczeniową Towarzystwa Ubezpieczeń
i Reasekuracji „WARTA” S.A. nr 908200023121 z dnia 7 maja 2010r.
Na dzień 30 listopad 2011 r. Emitent wykorzystał łącznie kwotę 17.258.044,95 PLN, co stanowi jednocześnie aktualny stan zadłużenia
Emitenta, z tytułu tej umowy.
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