Raport Bieżący nr 1/2019

Numer i Data Raportu Bieżącego:
Raport Bieżący nr 1/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku.
Temat Raportu Bieżącego:
ROBYG S.A. – zawarcie umowy kredytu przez spółkę ROBYG S.A.
Godzina przekazania do wiadomości publicznej: 17.38 CET

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 a), ust. 2 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w
sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i
dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w
związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca
2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych
warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania
podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w zw. z art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie
publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych. Niniejszy raport bieżący zawiera informację poufną w
rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.
Treść raportu:
Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 24
stycznia 2019 roku Spółka („Kredytobiorca”) zawarła z mBank Spółka Akcyjna („Bank”)
umowę kredytu obrotowego na kwotę 100.000.000,00 PLN z ostatecznym terminem spłaty do
dnia 24 stycznia 2022 roku, oprocentowaniem stawką WIBOR 1M oraz marżą Banku („Umowa
Kredytu”, „Kwota Kredytu”) z przeznaczeniem na bieżące finansowanie działalności
Kredytobiorcy, w tym na udzielanie pożyczek spółkom z Grupy Kapitałowej Robyg.
W celu zabezpieczenia wierzytelności Banku z Umowy Kredytu, ustanowione zostaną m.in.
następujące zabezpieczenia:
a) zawarcie przez Spółkę umowy przelewu wierzytelności z tytułu pożyczek,
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b) zawarcie przez Spółki z Grupy Kapitałowej ROBYG z Bankiem umowy poręczenia
tytułem zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikających z lub powstających w związku
z Umową Kredytu,
c) zawarcie przez powyższe Spółki z Grupy Kapitałowej ROBYG umów zastawów
rejestrowych na wierzytelnościach z rachunków bankowych, udzielenia pełnomocnictwa
dla Banku do ustanowienia hipotek w przypadku naruszenia istotnych postanowień
Umowy Kredytu (tj. brak spłaty kredytu lub naruszenie wskaźnika finansowego).

Podpisy osób zarządzających:
Zbigniew Wojciech Okoński – Prezes Zarządu ROBYG S.A.
Artur Ceglarz – Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.
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