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Umowa pożyczki zawarta z Agencją Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje, że w dniu 
dzisiejszym została zawarta z firmą Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, umowa 
pożyczki na kwotę 5.000,0 tys zł. z przeznaczeniem na zasilenie kapitału obrotowego. Spłatę pożyczki ustalono na 
dzień 30.04.2022r. Uruchomienie Pożyczki nastąpi w dwóch transzach w wysokości do 2.500,0 tys. zł każda, na 
wniosek Pożyczkobiorcy. Wniosek o Uruchomienie ostatniej transzy Pożyczki, Pożyczkobiorca może złożyć do dnia 
30.09.2020r. Oprocentowanie Pożyczki w skali roku jest zmienne i równe stopie procentowej WIBOR 1M 
powiększonej o marżę odsetkową w wysokości 2,75 punktów procentowych z tym, że do końca miesiąca, w którym 
nastąpi zawiadomienie Pożyczkodawcy o wpisie hipoteki, marża będzie podwyższona o 0,5 punktu procentowego i 
będzie wynosić 3,25 punktów procentowych. Prawne zabezpieczenie pożyczki stanowią:
1)    hipoteka umowna łączna do kwoty 7.500,0 tys. zł ustanowiona na nieruchomościach zlokalizowanych w 
Mielcu należących do Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Bibmot” BIK sp.j. z siedzibą w Mielcu (nieruchomości 
przy ul. Drzewieckiego 1 oraz przy ul. Przemysłowej 61)  wraz z przelewem praw z polisy ubezpieczeniowej,
2)    weksel własny in blanco zaopatrzony w klauzulę „bez protestu”, wraz z deklaracją wekslową, 
3)    nieodwołalne pełnomocnictwo do głównego rachunku bankowego Pożyczkobiorcy, 
4)    złożone w formie aktu notarialnego oświadczenia Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Bibmot” BIK sp. j. z 
siedzibą w Mielcu, jako dłużnika rzeczowego z tytułu hipoteki o dobrowolnym poddaniu się na rzecz Pożyczkodawcy 
egzekucji wprost z tego tytułu egzekucyjnego, w trybie art. 777 § 1 pkt 6) Kodeksu postępowania cywilnego oraz 
złożone w formie aktu notarialnego oświadczenie Pożyczkobiorcy o dobrowolnym poddaniu się na rzecz 
Pożyczkodawcy egzekucji wprost z tego tytułu egzekucyjnego, w trybie art. 777 § 1 pkt 5) Kodeksu postępowania 
cywilnego 
- co do obowiązku spłaty Pożyczki, Odsetek ewentualnych Odsetek za Opóźnienie lub Odsetek Dodatkowych oraz 
wszelkich innych należności ubocznych należnych Pożyczkodawcy zgodnie z Umową oraz kosztów dochodzenia 
tych roszczeń na drodze sądowej lub pozasądowej, do kwoty 7.500,0 tys. zł (w odniesieniu do każdego 
oświadczenia o którym mowa w pkt.4), zawierające w swej treści uprawnienie dla Pożyczkodawcy do wystąpienia 
do sądu o nadanie klauzuli wykonalności temu tytułowi egzekucyjnemu w terminie do dnia 31.12.2024 r., oraz 
uprawnienie Pożyczkodawcy do wielokrotnego występowania do sądu o nadanie klauzuli wykonalności.
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