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Treść raportu:

Zarząd spółki Radpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka) niniejszym informuje, że w dniu        
17 marca 2017 roku Spółka zawarła z mBank S.A. (dalej Bank) umowę zastawu rejestrowego na zbiorze wszelkich 
rzeczy ruchomych i zbywalnych praw majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki (dalej Umowa 
zastawu rejestrowego).

Umowa zastawu rejestrowego została zawarta zgodnie z postanowieniami Umowy zmieniającej nr 7 do umowy 
kredytu z dnia 4 września 2012 roku (dalej Umowa kredytu) zawartej pomiędzy Spółką a Bankiem w dniu 2 marca 
2017 roku (o jej zawarciu Spółka informowała raportem bieżącym nr 38/2017 z dnia 3 marca 2017 roku).
Na mocy Umowy zastawu rejestrowego Spółka zobowiązała się ustanowić na rzecz Banku zastaw rejestrowy, o 
najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia, na zbiorze wszelkich rzeczy ruchomych i zbywalnych praw majątkowych 
wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 90.873.024,60 
PLN. Zastaw zabezpiecza istniejące lub przyszłe wierzytelności Banku wynikające z zawartej przez Spółkę z 
Bankiem Umowy kredytu. Umowa zastawu rejestrowego przewiduje, że ewentualne zaspokojenie się przez Bank   
z przedmiotu zabezpieczenia może nastąpić w następujących trybach: 
  • sądowego postępowania egzekucyjnego; 
  • przejęcia przedmiotu zabezpieczenia na własność; 
  • sprzedaży w drodze przetargu publicznego; 
  • przejęcia przedsiębiorstwa Spółki w zarząd; 
  • wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki.

Zarząd Spółki informuje, że Umowa zastawu rejestrowego nie zawiera postanowień odbiegających od 
standardowych warunków, które są stosowane przy tego rodzaju umowach. 
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