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Treść  raportu:

Spółka RADPOL S.A.(„Emitent”, „Spółka”) informuje, że dnia 12 grudnia 2013 roku otrzymała zawiadomienie z 
Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych o dokonaniu w dniu 02 grudnia 2013 roku 
zmiany wpisu w księgach wieczystych KW nr WR1S/00016412/3, KW nr WR1S/00041318/8 oraz KW nr 
WR1S/00041317/1 hipoteki umownej łącznej do kwoty 145.155.000,00 zł (informację o ustanowieniu hipoteki 
Emitent przekazał w raporcie bieżącym nr 91/2012). Zmiana hipoteki łącznej na rzecz BRE Banku S.A. z siedzibą w 
Warszawie („Bank”)  polega między innymi na zmianie wpisu do hipoteki  dotyczącego celu zabezpieczenia 
wszelkich wierzytelności Banku obejmujące spłatę kredytów, zwrot kwot wypłaconych z gwarancji bankowych 
wystawionych i akredytyw otwartych na podstawie umowy kredytów, na warunkach okreś lonych w umowie 
kredytów, wraz z odsetkami, prowizjami i wszelkimi innymi należnościami Banku, wynikającymi z umowy kredytu 
wobec RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie, WIRBET S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim („Wirbet”)  i 
FINPOL ROHR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Finpol”) jako dłużników solidarnych wynikające z umowy 
kredytów z dnia 4 września 2012 roku (opisanych w RB nr 63/2012).
Hipoteka umowna łączna została dokonana na rzecz Banku i obciąża następujące aktywa należące do Emitenta:
1) prawo użytkowania wieczystego działki o łącznej powierzchni 32.002 metrów kwadratowych oznaczoną jako nr 
144/3, 145/1, 375/2, 375/3, 375/4, 379/81, 379/118, 379/119, 379/120, 379/121 i 379/122 położoną w 
miejscowości Ciechów dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 
wieczystą KW nr WR1S/00016412/3, przy czy wartość księgowa tego aktywa wynosi 2.074.618,15 PLN,
2) prawo użytkowania wieczystego działki o powierzchni 1.967 metrów kwadratowych oznaczoną jako nr 379/117, 
położoną w miejscowości Ciechów, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych 
prowadzi księgę wieczystą KW nr WR1S/00041317/1, przy czy wartość księgowa tego aktywa wynosi 1.006.694,24 
PLN,
3) prawo użytkowania wieczystego działki o powierzchni 43.308 metrów kwadratowych oznaczoną jako nr 379/115, 
położoną w miejscowości Ciechów dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych 
prowadzi księgę wieczystą KW nr WR1S/00041318/8, przy czy wartość księgowa tego aktywa wynosi 4.378.425,49 
PLN,
Zmiana wpisu została dokonana w związku z podpisaną pomiędzy Spółką i spółkami zależnymi od Emitenta, tj. 
Wirbet i Finpol z Bankiem umową zmieniającą do umowy kredytu z dnia 4 września 2012 roku („umowa 
zmieniająca”) o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 36/2013. 

Emitent przypomina, że przedmiotem Umowy kredytu z dnia 4 września 2012 roku (informacja o umowie kredytu 
została przekazana w raporcie bieżącym nr 63/2012 z późniejszymi zmianami) było udzielenie na rzecz Emitenta i 
podmiotów od niego zależnych następujących kredytów:
1. kredytu terminowego na rzecz Radpol w wysokości 15.000.000,00 PLN, którego celem było sfinansowanie 
nabycia udziałów Finpol,
2. kredytu terminowego na rzecz Radpol, Rurgaz (obecnie Radpol) i Wirbet o wartości księgowej 40.169.325,00 
PLN przeznaczonych na spłatę istniejącego zadłużenia Emitenta i spółek zależnych Emitenta, 
3. kredytu terminowego na rzecz Rurgaz o wartości księgowej 22.443.750,00 PLN przeznaczonego na 
finansowanie kosztów inwestycji Rurgaz, 
4. kredytu obrotowego na rzecz Radpol o wartości księgowej 7.980.000,00 PLN przeznaczonego na ogólne cele 
korporacyjne i finansowanie jego bieżącej działalności, z wyłączeniem finansowania wydatków inwestycyjnych lub 
związanych z działalnością akwizycyjną, 
5. kredytu obrotowego na rzecz Wirbet o wartości księgowej 1.995.000,00 PLN przeznaczonego na ogólne cele 
korporacyjne i finansowanie ich bieżącej działalności, z wyłączeniem finansowania wydatków inwestycyjnych lub 
związanych z działalnością akwizycyjną, 
6. odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym na rzecz Radpol, Wirbet i Finpol  o wartości księgowej 
8.952.500,00 PLN przeznaczonego na ogólne cele korporacyjne i finansowanie ich bieżącej działalności, z 
wyłączeniem finansowania wydatków inwestycyjnych lub związanych z działalnością akwizycyjną. 

Nie istnieją powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi RADPOL S.A. a BRE 
Bankiem S.A. i osobami nim zarządzającymi.
Łączna wartość ewidencyjna aktywów wraz z budynkami i budowlami, na których ustanowiono hipotekę łączną 
opisaną niniejszym raportem, w księgach rachunkowych Emitenta wynosi 7.459.737,88 zł.
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opisaną niniejszym raportem, w księgach rachunkowych Emitenta wynosi 7.459.737,88 zł.
Emitent wskazuje, że wprawdzie łączna wartość aktywów obciążonych hipotekami wskazanych w niniejszym 
raporcie nie przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta, jednak łączna wartość wszystkich nieruchomości 
objętych hipotekami wskazanych w raporcie bieżącym nr 63/2012 (z korektami tego raportu) przekracza wartość 
10% kapitałów własnych Emitenta, stąd Emitent dla porządku raportuje fakt wpisania poszczególnych hipotek do 
ksiąg wieczystych.
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