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Treść raportu:

Zarząd spółki NEWAG S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 29 kwietnia 2014 r. otrzymał zawiadomienie z
Sądu Rejonowego w Nowym Sączu Wydział VI Ksiąg Wieczystych o ustanowieniu w dniu 22 kwietnia 2013 r.
hipoteki umownej do kwoty 75 000 000,00 PLN („Hipoteka”) na przysługującym Spółce prawie użytkowania
wieczystego nieruchomości położonej w Nowym Sączu, o łącznej powierzchni 26,2925 ha, wraz z prawem
własności budynków stanowiących odrębne nieruchomości oraz urządzeń stanowiących odrębny przedmiot
własności, objętej księgą wieczystą Nr NS1S/00078190/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączy
Wydział VI Ksiąg Wieczystych (Nieruchomość) na rzecz Bank Zachodni WBK z siedzibą we Wrocławiu (Bank).
Wartość ewidencyjna aktywów, na których ustanowiono hipotekę umowną,
zgodnie z księgami rachunkowymi Emitenta wynosi 91.884.361,59 PLN.
Hipoteka została ustanowiona na podstawie art. 95 ustawy Prawo Bankowe w oparciu o oświadczenie Banku o
ustanowieniu Hipoteki z dnia 01.04.2014 r. w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikających z umowy linii
kredytowej na kwotę 50.000.000,00 PLN zawartej z Bankiem w dniu 01.04.2014 r., o której Spółka informowała w
raporcie bieżącym nr 9/2014 (Umowa Kredytu). Hipoteka zabezpiecza zapłatę należności głównej wynikającej z
Umowy Kredytu, odsetek oraz innych kosztów Banku wynikających z Umowy Kredytu.
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
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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