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Temat:  

Aneks do umowy Wieloproduktowej z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach 

 

Podstawa prawna: 

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej – informacje bieżące i okresowe 

 

Treść raportu: 

Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu (dalej Emitent) informuje, że w dniu 

dzisiejszym zawarł Aneks nr 13 do Umowy Wieloproduktowej nr 679/2009/00002763/00 z 

dnia 17 grudnia 2009 roku (dalej: Umowa) zawartej z bankiem ING Bank Śląski S.A. z 

siedzibą w Katowicach przy ulicy Sokolskiej 34 (dalej Bank). O Umowie Emitent informował 

raportami bieżącymi nr: 55/2009 z dnia 18.12.2009 r., 30/2010 z dnia 07.12.2010 r., 11/2011 

z dnia 24.01.2011r., 50/2011 z dnia 02.12.2011 r., 40/2012 z dnia 07.12.2012 r., 37/2013 z 

dnia 06.12.2013 r., 05/2014 z dnia 28.01.2014 r. oraz 42/2014 z dnia 05.12.2014 r.  

Na mocy Aneksu nr 13 do Umowy przedłużono okres obowiązywania odnawialnego limitu 

kredytowego do dnia 08.12.2016 r. oraz ustalono kwotę dostępnej dla Emitenta linii 

wieloproduktowej obejmującej kredyty obrotowe w rachunku bankowym oraz gwarancje i 

akredytywy na 74.000.000 zł (poprzednio 75.000.000 zł). 

Zabezpieczenia udzielone w celu zabezpieczenia wierzytelności wynikających z Umowy 

zmienionej Aneksem nr 13, Emitent utrzyma na dotychczasowym poziomie tj. w formie: 

a/ hipoteki kaucyjne łączne do wysokości 75.000.000 zł (siedemdziesiąt pięć milionów 

złotych) ustanowione na nieruchomościach Emitenta wraz z cesją praw z polisy 

ubezpieczeniowej; 

b/ cesja wierzytelności warunkowej (globalnej) od 23 dłużników na kwotę 18.000.000 zł  

(osiemnaście milinów złotych); 

c/ zastaw rejestrowy wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej na zapasach towarów 

(wyrobów hutniczych) znajdujących się w magazynach Emitenta na kwotę 40.000.000 zł 

(czterdzieści milionów złotych); 

d/ pełnomocnictwo do rachunku bankowego.  

Ponadto, na mocy niniejszego Aneksu Emitent w miejsce dotychczas wystawionego 

bankowego tytułu egzekucyjnego przedłoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie 

art. 777 § 1 pkt. 4 i 5 kodeksu postępowania cywilnego.   

Aneks został zawarty na warunkach powszechnie stosowanych dla danego typu umów. Aneks 

jest istotny ze względu na wartość Umowy, która przekracza 10% kapitałów własnych 

Emitenta. 

Podstawa prawną szczegółowa: §5 ust. 1 pkt. 3 i §9 Rozporządzenia Ministra Finansów z 

dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 

emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji 

wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 


