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Treść raportu:

Zarząd Spółki ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie (dalej „Spółka”), działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt
3) oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014,poz. 133)
informuje, iż w dniu 29 kwietnia 2016 roku Spółka zawarła z PKO Bankiem Polskim Spółką Akcyjną umowę
kredytową (umowa znacząca), której przedmiotem jest finansowanie I etapu inwestycji „ATAL Residence Zabłocie”
w Krakowie, do kwoty 40.000.000,- zł, z terminem spłaty do dnia 31.12.2018r. Zabezpieczeniem kredytu jest m.in.
hipoteka na nieruchomości stanowiącej przedmiot inwestycji, sądowy zastaw rejestrowy i zastaw finansowy na
rachunku bieżącym oraz rachunku wyodrębnionych wpływów, weksel in blanco. Pozostałe postanowienia umowy
nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem
warunku lub terminu. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych.
Przedmiotowa umowa spełnia kryteria umowy znaczącej, ponieważ wartość umów kredytowych zawartych
pomiędzy ATAL S.A. a PKO Bankiem Polskim Spółką Akcyjną w okresie ostatnich 12 miesięcy przekracza 10%
kapitałów własnych Spółki.
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