PRÓCHNIK

RB 40 2015
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

40

/

K

2015

2015-12-03

Data sporządzenia:
Skróc ona nazwa emitenta
PRÓCHNIK
Temat

Korekta raportu bieżącego nr 40/2015 z dnia 2 grudnia 2015 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o oferc ie - informac je poufne

Treść raportu:

Zarząd Spółki Próchnik S.A. (dalej: „Emitent”),w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 40/2015 z dnia 2 grudnia 2015
r. „Przydział Obligacji Serii C”, wskazuje, że oprócz hipoteki łącznej na nieruchomościach oraz zastawu
rejestrowego na prawie ochronnym na znak towarowy, które to zabezpieczenia zostały szczegółowo opisane w
raporcie bieżącym nr 40/2015 zabezpieczeniem zobowiązań Emitenta wobec Obligatariuszy wynikających z
Obligacji Serii C01 stanowi również oświadczenie złożone przez Emitenta w formie aktu notarialnego o poddaniu
się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 KPC.
Oświadczenie Emitenta złożone w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5
KPC zostało złożone na rzecz każdego Obligatariusza oraz Administratora Zabezpieczeń (wskazanego w raporcie
bieżącym nr 40/2015) co do wszelkich zobowiązań pieniężnych Emitenta, które będą wynikać z Obligacji Serii C01
do wysokości stanowiącej 120% wartości nominalnej Obligacji serii C 01 objętych przez danego Obligatariusza
oraz do kwoty 12.921.600,00 PLN (słownie: dwanaście milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy sześćset
00/100 złotych) (120% wartości całej emisji Obligacji Serii C01) na rzecz Administratora Zabezpieczeń, zgodnie z
którym to oświadczeniem wierzyciel będzie uprawniony do wystąpienia o nadanie klauzuli wykonalności w
terminie do dnia 31 grudnia 2018 r.
Pozostałe informacje przekazane w raporcie 40/2015 pozostają bez zmian.
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