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Treść raportu:

Zarząd Krezus S.A. („Emitent”) informuje, że Spółka Krezus Non-Ferrous Metal Trade sp. z o.o. w organizacji, o
której zawiązaniu oraz planowanych w ramach tego przedsięwzięcia działaniach Emitent informował w raporcie
bieżącym nr 89/2018, zawarła ze spółką pod firmą CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu w dniu 20 grudnia
2018 roku ramową umowę o współpracy i finansowaniu. Umowa ta jest finalizacją rozmów określających zasady
współpracy, do których Emitent odwoływał się w treści wskazanego raportu.
Celem Ramowej umowy o współpracy i finansowaniu, jest zagwarantowanie dla Krezus Non-Ferrous Metal Trade
sp. z o.o. w organizacji środków finansowych, umożliwiających wznowienie działalności operacyjnej w zakresie
handlu metalami nieżelaznymi, warunkującej dalszy rozwój Grupy Kapitałowej Krezus S.A.
Umowa przewiduje udzielenie Krezus Non-Ferrous Metal Trade sp. z o.o. w organizacji przez CFI Holding S.A.
pożyczki do kwoty 12.000.000 PLN, której wypłata ma nastąpić w uzgodnionych transzach. Uruchomienie środków
– wypłata transzy będzie następowała pod warunkiem ustanowienia na rzecz pożyczkodawcy przewidzianych w
umowie zabezpieczeń w postaci: zastawów na środkach trwałych i obrotowych, złożenia oświadczenia o poddaniu
się egzekucji lub dokonania cesji wierzytelności przysługujących Krezus Non-Ferrous Metal Trade sp. z o.o. w
organizacji w stosunku do kontrahentów, w zależności od preferencji pożyczkodawcy.
Transze pożyczki będą oprocentowane w wysokości 6 % w skali roku oraz naliczane od wartości przekazanych
środków od dnia ich wykorzystania do dnia zwrotu transzy pożyczki.
Umowa została zawarta na czas określony 3 lat.
Zawarcie wyżej wskazanej umowy pozwala w ramach Grupy Kapitałowej KREZUS S.A. wznowić działalność
operacyjną w sposób gwarantujący przyszłym odbiorcom oraz dostawcom, a także podmiotowi finansującemu
zabezpieczenie interesów przeprowadzanych transakcji do czasu poczynienia kompleksowych ustaleń w zakresie
sytuacji majątkowej Emitenta.
Emitent uznaje przedmiotową umowę za istotną, albowiem podjęcie działalności przez spółkę zależną od Krezus
S.A. może przełożyć się na wyniki osiągane przez Grupę Kapitałową Krezus S.A., co z kolei może istotnie przełożyć
się na wartość akcji Emitenta.
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