PRÓCHNIK

RB 22 2015
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

22

/

2015

2015-07-31

Data sporządzenia:
Skróc ona nazwa emitenta
PRÓCHNIK
Temat

Rejestracja zastawu rejestrowego na znaku towarowym Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informac je bieżąc e i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Próchnik S.A. (dalej: „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 30 lipca 2015 r. powziął informację o
rejestracji zastawu rejestrowego, o ustanowieniu którego na mocy umowy pomiędzy Emitentem a
administratorem zastawu tj. BWHS Bartkowiak Wojciechowski Hałupczak Springer sp. j. w siedzibą w Warszawie,
Emitent informował raportem bieżącym nr 20/2015 z dnia 17 lipca 2015 r.
Zastaw rejestrowy został zarejestrowany na prawie ochronnym nr 266853 udzielonym Emitentowi przez Urząd
Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej na słowo-graficzny znak towarowy „Adam Feliks Próchnik” do najwyższej
sumy zabezpieczenia 12.000.000,00 (dwanaście milionów złotych). Zastaw rejestrowy zabezpiecza spłatę
wierzytelności obligatariuszy wobec Emitenta wynikających z Obligacji serii B wyemitowanych przez Emitenta, na
warunkach określonych w raporcie bieżącym nr 20/2015 z dnia 17 lipca 2015 r. Zgodnie z wyceną ww. znaku
towarowego z dnia 30 czerwca 2015 r. wartość rynkowa tego znaku towarowego na dzień 31 marca 2015 r. wynosi
16.334.000,00 zł (słownie: szesnaście milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące złotych).
Jednocześnie zgodnie z warunkami emisji obligacji serii B, jak również postanowieniami umowy z
administratorem zastawu w związku z przydziałem 5.068 (słownie: pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem) obligacji na
łączną kwotę 5.068.000,00 zł Emitent oraz administrator zastawu, na żądanie Emitenta, zawrą aneks do umowy
zastawu poprzez obniżenie najwyższej sumy zabezpieczenie z kwoty 12.000.000,00 zł do kwoty 10.136.000,00 zł,
stanowiącej 200% wartości nominalnej przydzielonych obligacji serii B.

Podstawa prawna:
1) art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (tj. Dz. U. 2013, poz.
1382);
2) § 5 ust. 1 pkt 1 oraz § 7 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 (tj. Dz. U.
2014, poz. 133)
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