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Raport bieżący nr 5/2014            Data sporządzenia: 2014-01-28 
 
Temat: 

Aneks do umowy  z ING Bank Śląski S.A. – zmiana wysokości hipotek na aktywach o znacznej 
wartości. 
 

 

Podstawa prawna: 

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

 
Treść raportu: 

Zarząd Konsorcjum Stali S.A.  (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał  
Aneks do Umowy Wieloproduktowej nr 679/2009/00002763/00  z dnia  17 grudnia 2009 
roku  zawartej z ING Banki Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Sokolskiej 34 (dalej: 
Bank). O przedmiotowej Umowie Emitent informował raportami bieżącymi nr 55/2009 z dnia 
18.12.2009r., nr 30/2010 z dnia 07.12.2010 r.  oraz nr 11/2011 z dnia 24.01.2011r. oraz 
numer 50/2011 z dnia, 02.12.2011 r., numer 40/2012 z dnia 07.12.2012 r.  oraz numer 
37/2013 z dnia 6.12.2013. 
 
Na mocy powyższego Aneksu zmianie ulegnie łączna suma ustanowionych na rzecz Banku 
hipotek do łącznej wysokości aktualnego zaangażowania Banku z tytułu odnawialnego limitu 
wynikającego z Umowy Wieloproduktowej, tj. do kwoty  75.000.000 zł (siedemdziesiąt pięć 
milionów złotych).  
Zmiana  obejmie hipoteki ustanowione na następujących aktywach Emitenta: 
- nieruchomości położone w Zawierciu (o łącznej wartości księgowej 11 475 038,36 zł, na 
których hipoteka zostanie zwiększona do kwoty 23.250.000 zł), 
- prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie – Rembertowie  
(o wartości księgowej 8 468 428,43 zł , na którym hipoteka kaucyjna zostanie zwiększona do 
kwoty 15.750.000 zł), 
- prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Warszawie – Ursusie  
(o wartości księgowej 13 061 721,92 zł, na których hipoteka łączna kaucyjna zostanie 
zwiększona do kwoty 36.00.000 zł). 
 
Zawarcie Aneksu  nastąpiło w celu uzyskania zgody Banku  na ustanowienie hipotek 
przymusowych na rzecz Skarbu Państwa w związku z planowanym  przez Emitenta 
przekształceniem praw użytkowania wieczystego nieruchomości zlokalizowanych  
w Warszawie w prawo własności wraz z wnioskiem o rozłożenie opłat z tego tytułu na raty  
(z czym wiązać się będzie także obciążenie hipotekami przymusowymi nieruchomościach 
objętych przekształceniem).  
 
Do powstania zmian hipotek w wyżej wskazanym zakresie niezbędny jest wpis w księgach 
wieczystych. 
 
Pomiędzy  a Emitentem a Bankiem nie ma powiązań. 
Podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości jest wartość hipoteki większa niż 
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wyrażona w złotych równowartość kwoty 1 (jeden) mln EUR przeliczanej według średniego 
kursu NBP, obowiązującego w dniu powstania obowiązku informacyjnego. 
 


