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Treść raportu:
W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 26/2012 z dnia 20.04.2012 r. dotyczącego
ustanowienia zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych stanowiącym całość
gospodarczą o zmiennym składzie – zapasach, Zarząd AC S.A. („Spółka”) informuje, że w
dniu 10 lipca 2014 r. otrzymał z Sądu Rejonowego w Białymstoku, X Wydział
Gospodarczy Rejestru Zastawów Postanowienie z dnia 04.07.2014 r. o zmianie wysokości
najwyższej sumy zabezpieczenia zastawu na zbiorze rzeczy. Zgodnie z treścią
Postanowienia Sąd dokonał wpisu najwyższej kwoty zabezpieczenia w wysokości 24 mln
złotych w miejsce dotychczasowej kwoty w wysokości 18 mln złotych. W skład zbioru
wchodzą rzeczy ruchome w postaci zapasów materiałów i półwyrobów związane z
prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą, będące własnością Spółki oraz
rzeczy ruchome nabyte przez Spółkę po dacie zawarcia Umowy jako zapasy związane z
prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą, będące zbiorem rzeczy ruchomych
o zmiennym składzie stanowiącym zorganizowaną całość gospodarczą w rozumieniu art.
7 ust. 2 pkt 3 ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, znajdujące się w
magazynie w Białymstoku przy ul. 42 Pułku Piechoty 50. Zmiana wysokości zastawu jest
wynikiem zawartego z Bankiem Aneksu do umowy zastawu rejestrowego na zbiorze
rzeczy ruchomych stanowiących całość gospodarczą i umowy o 1-5 letni kredyt złotowy
w rachunku bankowym. Zmianie uległa także wysokość kredytu obrotowego w rachunku
bankowym z 12 mln do 16 mln zł. Wartość ewidencyjna zbioru, na którym ustanowiono
przedmiotowe zabezpieczenie, w księgach rachunkowych Spółki wynosi 24.780.434,88
zł, wg stanu na dzień 31.03.2014 r.
Pomiędzy Bankiem oraz osobami nim zarządzającymi a Spółką oraz osobami
zarządzającymi oraz nadzorującymi Spółkę nie istnieją żadne powiązania osobowe oraz
organizacyjne.
Kryterium uznania ww. aktywów za aktywa o znacznej wartości jest fakt, iż stanowią one
co najmniej 10% wartości przychodów ze sprzedaży Spółki za okres ostatnich czterech
kwartałów obrotowych.
Spółka wskazuje, iż 10% wartości przychodów ze sprzedaży Spółki za okres ostatnich
czterech kwartałów obrotowych (przychody te, według opublikowanych raportów SA-R
2013 i SA-Q I-2014, na dzień 31.03.2014 r. wynoszą 173.519.000 zł) wynosi 17.351.900
zł.
Wartość zastawu na aktywach o znacznej wartości jest większa niż wyrażona w złotych
równowartość kwoty 1.000.000 euro, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego
przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu powstania obowiązku
informacyjnego.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego
2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych […]

