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Treść raportu:

RADPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Człuchowie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2016 z 
dnia 14 października 2016 r. dotyczącego naruszenia zobowiązań Spółki wynikających z umowy kredytu („Umowa”) 
zawartej przez Spółkę z mBank S.A. („Bank”) dnia 4 września 2012 roku, informuje, że w dniu 6 grudnia 2016 roku 
otrzymał od Banku pismo dotyczące kwestii związanych z Umową („Pismo”).
W ramach Pisma przedstawiciele Banku wskazali, że na bazie przekazanych przez Spółkę dokumentów i 
informacji finansowych (o których przygotowywaniu dla Banku Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 
25/2016) Bank przeprowadził analizę sytuacji finansowej Spółki, z której wnioski będą prezentowane na 
posiedzeniu Komitetu Kredytowego Zarządu Banku. W piśmie przedstawiciele Banku wskazali, że będą 
wnioskować do Komitetu Kredytowego Zarządu Banku o niewyciąganie wobec Spółki negatywnych konsekwencji 
przewidzianych Umową. 
Jednocześnie Bank zwrócił się do Zarządu Spółki o przekazanie Radzie Nadzorczej Spółki informacji, iż Bank 
oczekuje włączenia się przez akcjonariuszy Spółki do procesu restrukturyzacji Spółki, poprzez podniesienie 
kapitału w kwocie pozwalającej na istotne wzmocnienie płynności Spółki. Wyrażone w Piśmie oczekiwania Banku 
odnośnie poziomu dokapitalizowania Spółki przez akcjonariuszy określone zostały na kwotę minimum 10 
milionów złotych w perspektywie najbliższych kwartałów i sezonu sprzedażowego 2017 roku. 
Zarząd Spółki wskazuje, że zwróci się do Rady Nadzorczej o omówienie kwestii treści Pisma i wyrażonych w nim 
powyżej opisanych oczekiwań Banku na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej (zaplanowanym na dzień 12 
grudnia 2016 roku). Po omówieniu tych kwestii z Radą Nadzorczą Zarząd Spółki podejmie dalsze ewentualne 
decyzje w sprawie - w tym, o ile taka będzie decyzja, związane z potencjalnym rozpoczęciem procedur 
wymaganych dla podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w jednym z trybów przewidzianych przepisami 
powszechnie obowiązującymi. 
Informacje o podpisaniu umowy kredytu, umów zabezpieczających spłatę kredytu oraz naruszeniu umowy kredytu 
Spółka przekazała 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, 29/2015,14/2016, 20/2016 oraz 24/2016.
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