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Treść raportu:
Zarząd AC S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”) w nawiązaniu do raportu
bieżącego nr 20/2012 z dnia 10.04.2012 r., nr 40/2012 z dnia 14.12.2012 r. oraz nr
31/2013 z dnia 27.06.2013 r. informuje, iż w dniu 22.08.2013 r. zawarła z Deutsche
Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) aneks do umowy kredytu w
rachunku bieżącym nr KRB/1026453 z dnia 21.12.2010 r. (wskazanej w pkt 9.1.3.2.
Prospektu Emisyjnego Spółki). W wyniku zawarcia aneksu doszło do:
a)

obniżenia hipoteki z kwoty 18.295.915,44 zł (słownie: osiemnaście milionów dwieście
dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset piętnaście złotych i 44/100) do kwoty
11.449.500 zł (słownie: jedenaście milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy
pięćset złotych):


na nieruchomości położonej w Białymstoku, przy ul. 27 Lipca 64B, 15-182 Białystok,
nr działki: 227/4, objętej księgą wieczystą nr BI1B/00114972/4, prowadzoną przez
Sąd Rejonowy w Białymstoku, IX Wydział Ksiąg Wieczystych.

b) wykreślenie wierzytelności wynikającej z umowy kredytu inwestycyjnego nr
KIN\1206530 z dnia 10.04.2012 r. w wyniku jej rozwiązania wskutek całkowitej spłaty
tego kredytu (raport bieżący nr 31/2013), zabezpieczonej hipoteką:


na nieruchomości położonej w Białymstoku, przy ul. 27 Lipca 64B, 15-182 Białystok,
nr działki: 227/4, objętej księgą wieczystą nr BI1B/00114972/4, prowadzoną przez
Sąd Rejonowy w Białymstoku, IX Wydział Ksiąg Wieczystych.

Spółka w dniu dzisiejszym złożyła do sądu wniosek o dokonanie w/w zmian.
Pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę a Bankiem i osobami
nim zarządzającymi w dalszym ciągu nie istnieją żadne powiązania.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 w zw. z § 2 ust. 2 i § 9 Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 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.

