
 

 

Raport bie��cy nr 18/2018 

Data sporz�dzenia:  12 lipiec 2018 r. 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporz�dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadu�y� na rynku (rozporz�dzenie w sprawie 

nadu�y� na rynku) oraz uchylaj�ce dyrektyw� 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i 

dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE 

Temat: Podpisanie umowy kredytowej 

Tre�� raportu 

W nawi�zaniu do raportu bie��cego z dnia 7 maja 2018 r. (nr RB-17) w sprawie, mi�dzy innymi, 

zawarcia w dniu 7 maja 2018 r. przez Cognor Holding S.A. („Emitent”, „Cognor”) z mBankiem 

S.A. („mBank”) umowy syndykacji, na mocy której Bank podj�ł si� zorganizowania finasowania 

konsorcjalnego przeznaczonego na refinansowanie zadłu�enia grupy Emitenta wynikaj�cego 

z wyemitowanych przez Cognor International Finance PLC („CIF”), spółk� zale�n� Emitenta, 

zabezpieczonych obligacji uprzywilejowanych w kwocie nominalnej wynosz�cej na dzie� 30 

czerwca 2018 r. 80.887.290 EUR („Obligacje”) oraz finansowanie bie��cej działalno	ci 

operacyjnej grupy Emitenta, Zarz�d informuje, �e w dniu 12 lipca 2018 r. podpisana została 

umowa kredytowa („Umowa Kredytowa”) pomi�dzy Cognor S.A. („Kredytobiorca”) jako 

kredytobiorc� oraz Emitentem, CIF, Odlewni� Metali Szopienice sp. z o.o., Cognor Blachy 

Dachowe S.A., Business Support Services sp. z o.o., Cognor Holding spółka akcyjna sp. k. oraz 

Przedsi�biorstwem Transportu Samochodowego S.A. („Por
czyciele”) jako por�czycielami a 

mBankiem S.A jako głównym organizatorem, agentem oraz agentem zabezpiecze�, a tak�e 

Bankiem Zachodnim WBK S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz Europejskim Bankiem 

Odbudowy i Rozwoju („Kredytodawcy”) jako kredytodawcami, na podstawie której 

Kredytodawcy zobowi�zali si� do udzielenia Kredytobiorcy finansowania w postaci: (i) kredytu 

terminowego do kwoty 60.000.000 EUR (lub ekwiwalentu w PLN) z przeznaczeniem na 

refinansowanie Obligacji oraz finansowanie okre	lonych w tej umowie wydatków 

inwestycyjnych („Kredyt Terminowy”); oraz (ii) limitu odnawialnego do kwoty 40.000.000 

PLN z przeznaczeniem na finansowanie bie��cej działalno	ci grupy Emitenta („Limit 

Dodatkowy”, a ł�cznie z Kredytem Terminowym - „Kredyty”). 

Zgodnie z Umow� Kredytow� wysoko	� oprocentowania Kredytu Terminowego oraz kredytów 

udzielonych w ramach Limitu Dodatkowego stanowi� b�dzie sum� odpowiedniej stawki WIBOR 

(ang. Warsaw Interbank Offer Rate) lub EURIBOR (ang. Euro Interbank Offered Rate) oraz 

mar�y Kredytodawców, której wysoko	� nie przekracza mar�y standardowo stosowanej w tego 

typu finansowaniach, a odsetki naliczane b�d�, w przypadku Kredytu Terminowego, w 

trzymiesi�cznych okresach odsetkowych, a w przypadku kredytów udzielonych w ramach Limitu 

Dodatkowego, w miesi�cznych okresach odsetkowych. 

Kredytobiorca b�dzie mógł wykorzysta� Kredyt Terminowy we wskazanym okresie 

udost�pnienia, a jego spłata nast�pi do dnia ostatecznej spłaty, tj. 31 grudnia 2022 r. (przy czym 



jedna z transz zostanie spłacona w ratach kwartalnych, a druga w formie płatno	ci balonowej w 

ostatecznym dniu spłaty). Umowa Kredytowa przewiduje mo�liwo	� wcze	niejszej spłaty cz�	ci 

lub cało	ci Kredytu Terminowego pod warunkiem zapłaty prowizji z tego tytułu. Wysoko	� 

prowizji od wcze	niejszej spłaty nie odbiega od standardowo stosowanej w tego typu 

finansowaniach i została okre	lona jako pewien procent od wcze	niej spłacanej kwoty Kredytu 

Terminowego. Limit Dodatkowy b�dzie mógł by� wykorzystywany do dnia przypadaj�cego 

miesi�c przed dniem ostatecznej spłaty tj. 30 czerwca 2020 r.  

Umowa Kredytowa przewiduje, �e uruchomienie Kredytów jest uzale�nione od spełnienia 

odpowiednich warunków zawieszaj�cych, w tym mi�dzy innymi od dostarczenia dokumentów 

po	wiadczaj�cych wniesienie w okre	lony sposób wkładu własnego pokrywaj�cego cz�	� kwoty 

niezb�dnej do całkowitej spłaty Obligacji. Umowa Kredytowa przewiduje równie� mo�liwo	� 

wykorzystania wkładu własnego lub jego cz�	ci na cz�	ciow� spłat� Obligacji przed 

uruchomieniem Kredytów; w tym zakresie CIF zło�ył nieodwołalne o	wiadczenie o cz�	ciowym 

umorzeniu Obligacji o warto	ci nominalnej wynosz�cej 20.887.290 EUR, wyznaczaj�c dat� tego 

umorzenia na dzie� 6 sierpnia 2018 r.  

Zobowi�zania wynikaj�ce z Kredytów obj�te zostan� por�czeniem udzielonym przez Emitenta 

oraz pozostałych Por�czycieli, a ponadto w celu zabezpieczenia wykonania tych zobowi�za� 

ustanowione zostan� w pó�niejszym terminie, mi�dzy innymi, nast�puj�ce zabezpieczenia: (i) 

zastawy rejestrowe na przedsi�biorstwie Kredytobiorcy oraz Por�czycieli innych ni� CIF; (ii) 

zastawy rejestrowe, finansowe i cywilne na akcjach, udziałach b�d� prawach wspólnika 

(w przypadku Por�czycieli b�d�cych spółkami osobowymi) Kredytobiorcy oraz Por�czycieli 

(z zastrze�eniem, �e w przypadku akcji Emitenta zastawy rejestrowe i finansowe ustanowione s� 

na okre	lonej ich cz�	ci); (iii) hipoteki na kluczowych nieruchomo	ciach nale��cych do 

Kredytobiorcy oraz Por�czycieli innych ni� CIF; (iv) zastawy rejestrowe i finansowe na 

rachunkach bankowych Kredytobiorcy oraz Por�czycieli innych ni� CIF; (v) pełnomocnictwa do 

rachunków bankowych Kredytobiorcy oraz Por�czycieli innych ni� CIF; oraz (vi) cesja polis 

ubezpieczeniowych (z wył�czeniem polis dotycz�cych wierzytelno	ci handlowych oraz polis 

dotycz�cych odpowiedzialno	ci cywilnej) oraz wierzytelno	ci z umów faktoringowych 

zawartych przez Kredytobiorc� oraz Por�czycieli innych ni� CIF z podmiotami innymi ni� 

Kredytodawcy. 

Zaci�gni�cie Kredytów b�dzie wi�zało si� z nało�eniem na Kredytobiorc� oraz Por�czycieli 

okre	lonych standardowych ogranicze� finansowych i operacyjnych.  

W zwi�zku z udzieleniem Kredytów Kredytodawcom nale�ne b�d� prowizje stosowane 

standardowo w tego typu finansowaniach. 


