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Data sporządzenia: 2019-05-30 

 

 

Temat: Podpisanie przez Emitenta aneksów do Umów kredytowych z mBank S.A. 

 

Podstawa prawna wybierana w ESPI: 

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne 

 

Numer raportu: 15/2019 

 

Treść raportu: 

Zarząd Spółki Bowim S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 30.05.2019 r. 

powziął informacje o podpisaniu z dniem 23.05.2019 r. aneksu do Umowy ramowej z dnia 

27.12.2006 r. wraz z późniejszymi zmianami (dalej: "Umowa 1”), oraz aneksu do Umowy  

o kredyt odnawialny z dnia 09.12.2016 r. wraz z późniejszymi zmianami (dalej: "Umowa 2")  

z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Bank”). 

Zgodnie z zapisami ww. aneksu do Umowy ramowej (dotyczy Umowy 1), kwota w ramach 

limitu Linii wzrosła z 54.000.000,00 PLN do 62.000.000,00 PLN. W ramach Linii, Emitent może 

korzystać z produktów bankowych w postaci sublimitów umożliwiających finansowanie  

w postaci: kredytu w rachunku bieżącym, gwarancji bankowych, akredytyw, kredytów 

obrotowych o charakterze nieodnawialnym przeznaczonych na płatności z tytułu akredytyw 

otwieranych przez Bank. 

Zgodnie z zapisami ww. aneksu do Umowy o kredyt odnawialny (dotyczy Umowy 2), kwota 

przyznanego Emitentowi kredytu odnawialnego z przeznaczeniem na finansowanie 

działalności bieżącej wzrosła z 5.000.000,00 PLN do 10.000.000,00 PLN. 

Decyzją Emitenta otrzymane zwiększenie finansowania zostanie przeznaczone na 

refinansowanie zadłużenia Emitenta wobec Santander Bank Polska S.A. (wcześniej Deutsche 

Bank Polska S.A.) przyznanego Emitentowi w formie faktoringu na podstawie Umowy 

Faktoringu z dnia 12.10.2017 r. wraz z późniejszymi zmianami  z limitem 8.000.000,00 PLN 

oraz kredytu obrotowego odnawialnego przyznanego Emitentowi na podstawie Umowy 

Kredytu z dnia 12.10.2017 r. wraz z późniejszymi zmianami z limitem 5.000.000,00 zł  

Na rzecz Banku ustanowiono nowe, krzyżowe zabezpieczenia spłaty wierzytelności Banku 

wobec Emitenta (dotyczy Umowy 1 oraz Umowy 2) w postaci zmiany wpisu hipoteki 

(podwyższenie wpisu, objęcie hipoteką nieruchomości opisanych w KW nr: BI1B/00156183/2; 

KA1S/00044936/9; KA1S/00079345/3 oraz KA1S/00032833/0). 

Udostępnienie produktów nastąpi po: 

• Otrzymaniu przez Bank dokumentów potwierdzających złożenie w sądzie prawidłowo 

sporządzonych i opłaconych wniosków o wpis ww. zabezpieczeń do właściwych 

rejestrów, tj.: złożonego do Sądu prawidłowo wypełnionego i opłaconego wniosku  

o zmianę wpisu hipoteki (podwyższenie wpisu, objęcie hipoteką nieruchomości 
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opisanych w KW nr: BI1B/00156183/2; KA1S/00044936/9; KA1S/00079345/3 oraz 

KA1S/00032833/0). 

• Otrzymaniu przez Bank zaświadczenia Santander Bank Polska S.A. zawierającego 

kwotę zadłużenia z tytułu faktoringu oraz kredytu odnawialnego oraz nr rachunku, na 

który ma nastąpić spłata wraz z zobowiązaniem do zwolnienia zabezpieczenia  

w postaci hipoteki wpisanej na rzecz Deutsche Bank w KW BI1B/00156183/2 oraz cesji 

należności od Passat Stal S.A. w przypadku spłaty zadłużenia. 

Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. 

 


