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Udzielenie pożyczki spółce Krezus Centrum Recyclingu Sp. z o.o., Sp. k.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informac je poufne.
Treść raportu:

Zarząd Spółki Krezus S.A. z siedzibą w Toruniu (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym 23 stycznia 2018 roku
zawarł umowę pożyczki ze spółką Krezus Centrum Recyclingu Sp. z o.o., Sp. k. z siedzibą w Toruniu („KCR”) na
kwotę 5.000.000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych i 00/100). Emitent udzieli pożyczki ze środków własnych
oraz ze środków pochodzących z kredytu inwestycyjnego udzielonego na zakup nieruchomości. Umowa pożyczki
została zawarta na warunkach rynkowy WIBOR + marża. Termin spłaty został ustalony na 31 grudnia 2032 roku.
Pożyczka została przeznaczona na zakup nieruchomości przy ul. Płaskiej 23 A za kwotę 2.829.000,00 PLN brutto
oraz nieruchomości przy ul. Płaskiej 23 B za kwotę 1.476.000,00 PLN brutto, w następujący sposób:
1.Środki pochodzące z kredytu w wysokości 2.800.000,00 PLN.
2.Środki przeznaczone na wkład własny i opłacenie podatku VAT - łącznie w wysokości 1.505.000,00 PLN.
Tym samym KCR stanie się właścicielem wyżej wymienionych nieruchomości o czym Emitent informował w
raporcie bieżącym nr 5/2018 z dnia 17-01-2018. Pozostała część pożyczki w kwocie 695.000,00 PLN zostanie
przeznaczona na bieżącą działalności KCR. Pożyczka będzie spłacana z wypracowanych zysków spółki KCR.
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