
 
 

 
 

Raport bieżący nr 25/2019 

Data sporządzenia: 22-08-2019 r., 15:57 

Temat: Otrzymanie od banku promesy finansowania  

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne 

 

Treść raportu: 

Zarząd spółki Radpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Człuchowie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 22 sierpnia 

2019 roku Spółka otrzymała od mBank S.A. (dalej: „Bank”) dokument pn. „Promesa finansowania” (dalej 

„Promesa”), w ramach którego Bank pod warunkiem m.in. uzgodnienia satysfakcjonujących dokumentów 

finansowania i dokumentów zabezpieczenia zobowiązał się udostępnić (przedłużyć) następujące kredyty i inne 

produkty bankowe na łączną kwotę 56.000.000 zł: 

• Kredyt Terminowy na kwotę 26.000.000 zł z terminem ostatecznej spłaty na dzień 30 września 2024 

roku (przedłużenie obecnych kredytów A, B, C i F wynikających z umowy kredytu zawartej przez Spółkę 

z Bankiem dnia 4 września 2012 roku, następnie zmienianej (dalej „Umowa kredytu”)),    

• Kredyt Obrotowy na kwotę 10.000.000 zł z terminem ostatecznej spłaty na dzień 30 września 2020 roku 

(przedłużenie obecnego kredytu D1 wynikającego z Umowy kredytu), 

• Linia Wieloproduktowa: 14.000.000 zł z terminem ostatecznej spłaty na dzień 30 września 2020 roku 

(przedłużenie obecnego Kredytu E wynikającego z Umowy kredytu), 

• Linia na Gwarancje: 6.000.000 zł - przedłużenie Linii na Gwarancje na okres 12 miesięcy (przedłużenie 

Linii na Gwarancje wynikającej z umowy ramowej zawartej przez Spółkę z Bankiem dnia 13 kwietnia 

2015 roku następnie zmienianej (dalej „Umowa ramowa”). 

Promesa zgodnie z jej treścią wygaśnie w dniu 30 września 2019 roku. 

Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, że obecnie Spółka jest stroną Umowy ramowej, a także jest stroną Umowy 

kredytu, umów zabezpieczających spłatę kredytu oraz umów zmieniających Umowę kredytu, o podpisaniu 

których Spółka przekazywała informacje w raporcie bieżącym nr 63/2012 (wraz z korektami do raportu), nr 

26/2013, nr 27/2013, nr 31/2013, nr 36/2013 (wraz z korektą do raportu), nr 22/2014, 24/2016, 38/2017, 

42/2017, 73/2017, 84/2017, 3/2018, 16/2018 oraz 5/2019.  
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