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Treść raportu:

Zarząd Próchnik S.A. z siedzibą w Łodzi ("Spółka") działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz na podstawie § 5 ust. 1 pkt 11) oraz § 17 Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje iż:
w dniu 13.01.2014 r. Spółka podjęła informację o wykreśleniu, na wniosek Spółki z dnia 20 grudnia 2013 r. :
• hipoteki do kwoty 1.800.000,00 PLN (jeden milion osiemset tysięcy złotych) ustanowionych na rzecz Kredyt Bank
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (obecnie: Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu);
oraz
• hipoteki do kwoty 3.740.000,00 PLN (trzy miliony siedemset czterdzieści tysięcy złotych) ustanowionych na rzecz
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Regionalny Oddział
Korporacyjny w Olsztynie, Centrum Korporacyjne w Elblągu
obciążających nieruchomości dla których Sąd Rejonowy w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi
wieczyste o numerach LD1M/00089871/7, LD1M/00089873/1 oraz LD1M/00089878/6 będące w użytkowaniu
wieczystym przez Spółkę innych niż hipoteka zabezpieczająca emisję obligacji serii A wyemitowanych przez Spółkę
(„Obligacje”), o emisji których Spółka informowała w raporcie nr 57/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r. na podstawie
wniosków złożonych przez Spółkę w dniu 20 grudnia 2013 r.
W wyniku wykreślenia przedmiotowych hipotek, hipoteka ustanowiona na zabezpieczenie obligacji serii A do kwoty
12.000.000,00 złotych uzyskała najwyższe pierwszeństwo.
Złożenie wniosków o wykreślenie przedmiotowych hipotek oraz ich wykreślenie nastąpiło w terminach
określonych w Warunkach Emisji Obligacji, a tym samym nie doszło do wystąpienia Przypadków Naruszenia
odnoszących się do zobowiązań związanych z zabezpieczeniem Obligacji (jak zdefiniowano w Warunkach Emisji
Obligacji) powodujących przedterminowy wykup Obligacji.
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