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Treść  raportu:

RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że dnia 15 października 2013 roku 
otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, Wydział VII 
Gospodarczy – Rejestru Zastawów z dnia 8 października 2013 roku o zmianie wpisu do rejestru zastawu 
dotyczącego przedmiotu zastawu, tj. wykreś leniu z rejestru zastawów: „mienia ruchomego przedsiębiorstwa” a 
wpisaniu: „innych zbiorów rzeczy lub praw stanowiących organizacyjną całość chociażby jego skład był zmieniony”.

Zmiana wpisu została dokonana w związku z podpisaną pomiędzy Spółką i BRE Bank S.A. z siedzibą w 
Warszawie umową zmieniającą do umowy zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw o czym Spółka 
informowała w korekcie raportu bieżącego nr 36/2013. Ustanowienie zastawu rejestrowego zostało dokonane 
zgodnie z Umową zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw wchodzących w skład przedsiębiorstwa zawartą 
dnia 4 września 2012 roku pomiędzy BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) i Rurgaz Sp. z o.o. z siedzibą 
Kolonia Prawiedniki („Rurgaz”) (Spółka przejęta przez Emitenta) w celu zabezpieczenia wierzytelności z tytułu 
umowy kredytu opisanej raportem bieżącym nr 63/2012 i nr 36/2013. Umowa zastawu przewiduje wszystkie 
możliwe formy zaspokojenia Banku z przedmiotu zastawu, w tym jego przejęcie na własność Banku oraz przejęcie 
w zarząd i dzierżawę. Na dzień 31 lipca 2012 roku wartość zastawionego mienia ruchomego wynosiła 
8.498.508,35 PLN a na dzień zawarcia umowy wartość księgowa przedmiotu zastawu wynosiła 8.547.533,12 
PLN.

Emitent wskazuje, że w stosunku do wszystkich umów zabezpieczeń dotyczących znaczącej umowy kredytu 
opisanej raportem bieżącym nr 63/2012 i 36/2013 oznaczono wartość zabezpieczenia na kwotę 145.155.000,00 
PLN, jednakże Emitent wskazuje, że wartość ta przekracza łączną wysokość zaciągniętych kredytów, która wynosi 
96.770.000 PLN.
Nie istnieją powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi RADPOL S.A. a 
Bankiem  i osobami nim zarządzającymi.
Pomimo, że wartość zabezpieczenia nie przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta to Spółka przekazuje 
niniejszą informację jako aktualizację raportu bieżącego nr 16/2013. Jednocześnie Emitent wskazuje, że łączna 
wartość zabezpieczenia wskazana w umowach zabezpieczających spłatę kredytu spełniają kryterium uznania 
aktywów za znaczące.
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