Raport bieżący nr 28/2012
Data sporządzenia: 18 czerwca 2012
Temat: Wpis do Rejestru Zastawów
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść:
Zarząd P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. (Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2012
informuje, że w dniu 18 czerwca 2012 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XI Wydział Gospodarczy – Rejestr Zastawów na mocy którego
w dniu 1 czerwca 2012 roku dokonano wpisu do Rejestru Zastawów zastawu na udziałach
spółki zależnej od Emitenta - Presco Investments S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu.

Umowa zastawu rejestrowego została zawarta w dniu 10 maja 2012 roku w związku z
zawarciem umowy kredytowej z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu
(Bank) do kwoty 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych), o której Emitent poinformował
w raporcie bieżącym nr 22/2012. Emitent w celu zabezpieczenia spłaty kredytu, ustanowił
zastaw finansowy i rejestrowy na rzecz Banku na 200.000 udziałach Presco Investments S.a
r.l. o wartości nominalnej 100 zł każdy, do maksymalnej kwoty zabezpieczenia 20.000.000 zł
(słownie: dwadzieścia milionów złotych).

Wartość księgowa obciążonych udziałów w księgach rachunkowych Emitenta na dzień 15
czerwca 2012 r. wynosiła 110 zł każdy. Udziały uprawniają Emitenta do 25,96% głosów w
ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników Presco Investments S.a r.l., które
stanowią 25,96% udziałów w kapitale zakładowym.

Presco Investments S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu przy 5 Rue Guillaume Kroll, L-1882
Luksemburg, wpisana do rejestru prowadzonego przez Rejestr Handlowy i Spółek w
Luksemburgu, dział B, pozycja 124417 jest spółką w 100% zależną od Emitenta. Działalność
Presco Investments S.a r.l. polega na dokonywaniu inwestycji w portfele wierzytelności.

www.presco.pl
kontakt@presco.pl

P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Oddział w Pile: Al. Wojska Polskiego 49 B, 64-920 Piła. Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta
stołecznego Warszawy XII wydział KRS pod numerem 0000372319. NIP: 897-17-02-186. Regon 020023793. Kapitał zakładowy – 19
700 000 zł w pełni opłacony.

Pomiędzy Bankiem oraz osobami nim zarządzającymi a Emitentem oraz osobami
zarządzającymi Emitentem nie istnieją żadne powiązania osobowe oraz organizacyjne.

Zastawione udziały są długoterminową lokatą kapitałową Emitenta.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […]
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