Raport bieżący nr 14/2014
Data sporządzenia: 21 listopada 2014
Temat: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Zachodnim WBK S.A.
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. („Spółka”, „P.R.E.S.C.O.”) niniejszym informuje o zawarciu
w dniu 20 listopada 2014 r. Aneksu nr 4 („Aneks”) do Umowy o kredyt rewolwingowy
z Bankiem Zachodnim WBK S.A. („Bank”) z dnia 10.05.2012 r. („Umowa”, „Kredyt”), o której
zawarciu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 22/2012 z dnia 11 maja 2012 r.
Trzecią stroną Aneksu jest P.R.E.S.C.O. Investment I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Fundusz”).

Zgodnie z postanowieniami Aneksu, z dniem jego zawarcia, w zakresie stosunku prawnego
powstałego na podstawie Umowy, Spółkę, Fundusz i Bank wiążą wyłącznie postanowienia
ogólnych warunków finansowania klientów korporacyjnych wydanych przez Bank z mocą
obowiązującą od dnia 19 maja 2014 roku oraz postanowienia Umowy w brzmieniu
ustalonym w § 3 Aneksu.

Tym samym z dniem zawarcia Aneksu przestały obowiązywać postanowienia Umowy w
brzmieniu dotychczas obowiązującym.

Przedmiotem Umowy w nowej uzgodnionej treści jest udzielenie Spółce i Funduszowi
kredytu rewolwingowego do kwoty 20.000.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych) z
przeznaczeniem na finansowanie zakupu pakietów wierzytelności na rynku polskim. Kredyt
został postawiony do dyspozycji P.R.E.S.C.O. i Funduszu w terminie do dnia 30 listopada
2015 r. Oprocentowanie kredytu jest oparte o stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę
Banku.
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Zgodnie z treścią Umowy Spółka oraz Fundusz dokonają spłaty dotychczas wykorzystanej
kwoty udzielonego Kredytu według terminów ujętych w trzech harmonogramach spłaty –
dwóch dla P.R.E.S.C.O. i jednego dla Funduszu, przy czym Spółka wraz z Funduszem
zobowiązały się do dokonania całkowitej spłaty Kredytu i wszelkich innych należności Banku
wynikających z Umowy, najpóźniej do dnia 30 listopada 2018 roku.

Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikającym z Umowy są:
1) zastaw rejestrowy na 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) udziałów Presco Investments
S.à r.l. („Spółka Zależna”) o wartości nominalnej 100 zł (słownie: 100 złotych) każdy;
2) weksel in blanco wystawienia Spółki wraz z deklaracją wekslową.

Ponadto w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań określonych w Umowie –
P.R.E.S.C.O. złożyło oświadczenie o poddaniu się egzekucji bankowej na podstawie
bankowego tytułu egzekucyjnego oraz upoważniło Bank do wystawienia bankowego tytułu
egzekucyjnego do kwoty 30.000.000 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych) na wypadek
niewywiązania się z zobowiązań wynikających z Umowy oraz wystąpienia do sądu
z wnioskiem o nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności, najpóźniej w terminie 3 lat od
dnia 30 listopada 2018 roku.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.
Jako kryterium uznania Umowy za znaczącą jest jej wartość, która przekracza 10% kapitałów
własnych P.R.E.S.C.O.

Jednocześnie Spółka informuje, iż w okresie ostatnich 12 miesięcy nie zawarła innych umów
z Bankiem.
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