
 

  

 

RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE 
DATA SPORZĄDZENIA: 2015-06-12 

 

 

Temat: Zmiana hipoteki umownej ł ącznej do kwoty 300.000.000,00 zł oraz zło żenie 
oświadczenia o poddaniu si ę egzekucji w formie aktu notarialnego w trybie 
art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu post ępowania cywilnego.  

 
 
Treść raportu: 
 

RB 13/2015 
 

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent ” lub „Spółka ”), w nawiązaniu do RB 
11/2015 z dnia 29 maja 2015 roku, informuje o dokonaniu dnia 12 czerwca 2015 roku, 
w formie aktu notarialnego, zmiany hipoteki umownej łącznej do kwoty 300.000.000,00 zł., 
o ustanowieniu której Spółka informowała w RB 34/2013 w taki sposób, że oprócz 
wierzytelności z tytułu kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 150.000.000,00 zł oraz 
kredytu obrotowego odnawialnego w wysokości 50.000.000,00 zł, jak również odsetek 
i innych kosztów banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą 
w Warszawie („PKO BP ”), zabezpiecza ona również wierzytelności wynikające z tytułu 
wypłat dokonywanych na podstawie gwarancji bankowych udzielanych w ramach Umowy 
limitu kredytowego wielocelowego z dnia 7 lutego 2012 roku, ze zm. („Umowa Kredytu ”), 
o której Emitent informował w RB 11/2015, 8/2015 oraz 24/2014. Hipoteka ulegnie zmianie 
z chwilą dokonania wpisu w księgach wieczystych nieruchomości obciążonych hipoteką. 

Dodatkowo, aktem notarialnym z dnia 12 czerwca 2015 roku, Spółka złożyła oświadczenie 
o poddaniu się rygorowi egzekucji, w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania 
cywilnego, co do obowiązku zapłaty bankowi PKO BP wszelkich wierzytelności mogących 
powstać z Umowy Kredytu, do maksymalnej wysokości 300.000.000,00 zł. 

Jako kryterium uznania zmiany hipoteki za znaczącą przyjęto wartość hipoteki, która 
przekracza równowartość kwoty 1.000.000 euro, przeliczonej według kursu średniego 
ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu powstania obowiązku informacyjnego. 

 
Podstawa prawna raportu bieżącego: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej. 
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