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Temat

Podwyższenie kwoty hipoteki ustanowionej na aktywach o znacznej wartości

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd spółki NEWAG S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął  informację o dokonaniu 
przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu Wydział VI Ksiąg Wieczystych wpisu w księdze wieczystej zmiany treści 
hipoteki  umownej ("hipoteka"), ustanowionej na prawie wieczystego użytkowania nieruchomości położonej          
w Nowym Sączu wraz z prawem własności budynków stanowiących odrębne nieruchomości oraz urządzeń 
stanowiących odrębny przedmiot własności, objętej księgą wieczystą Nr NS1S/00078190/8, o której Spółka 
informowała w raporcie bieżącym nr 14/2014, poprzez podwyższenie kwoty hipoteki do 105.000.000,00 zł

Wartość ewidencyjna aktywów, na których ustanowiono hipotekę, zgodnie z księgami rachunkowymi Emitenta 
obecnie wynosi 94.767.164,00 zł.

Hipoteka została ustanowiona w celu zabezpieczenia wierzytelności WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 
(„Bank”) wynikających z umowy kredytowej, o której Spółka informowała w raportach bieżących nr 9/2014 oraz 
40/2015.

Brak jest powiązań pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę a Bankiem i osobami 
nim zarządzającymi.

Podstawą sporządzenia raportu jest przekroczenie przez wartość nieruchomości, na której została ustanowiona 
hipoteka, 10 % kapitałów własnych Spółki oraz przekroczenie przez wartość hipoteki równowartości 1 mln Euro, 
przeliczonej po kursie średnim Narodowego Banku Polskiego obowiązującym w dniu ustanowienia hipoteki. 

Podstawa prawna: 
§ 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministerstwa Finansów z 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.
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