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Temat: Zawarcie umowy kredytu inwestycyjnego przez spółkę zależną Emitenta
Podstawa prawna: 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd WIKANA S.A. (Emitent, WIKANA), informuje, iż w dniu 13 maja 2011 r. spółka zależna
Emitenta - Wikana Bioenergia Sp. z o.o. (Kredytobiorca, Wikana Bioenergia) podpisała z Bankiem
Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Bank) umowę kredytu
inwestycyjnego na realizację projektu współfinansowanego z Funduszy Unijnych na lata 2007-2013
– „Kredyt BGŻ-Unia” w ramach Działania 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych
„Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko” (Umowa kredytowa, Kredyt).
Kredyt w wysokości 11.500.000,00 PLN jest kredytem celowym przeznaczonym na budowę
elektrowni biogazowej do produkcji energii elektrycznej w skojarzeniu z ciepłem w Siedliszczkach
(Piaski). Kredyt będzie uruchamiany w transzach w okresie od 19 maja 2011 r. do 20 września
2011 r., a ostateczna spłata Kredytu na nastąpić w dniu 31 stycznia 2012 r. (spłata ratalna).
Oprocentowanie Kredytu jest zmienne i wynosi WIBOR 1M + 2 p.p. p.a., przy czym marża Banku
będzie powiększona o 1 p.p. p.a. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki na rzecz Banku
Gospodarki Żywnościowej.
Zabezpieczeniem Kredytu jest hipoteka łączna do kwoty 17.250.000,00 PLN na nieruchomościach
WIKANA, pełnomocnictwo do rachunku Kredytobiorcy prowadzonego przez oddział obsługujący
Kredyt, weksel własny in blanco poręczony przez Emitenta, pełnomocnictwo do rachunku bieżącego
poręczyciela wekslowego (WIKANA) prowadzonego w Banku, oraz cesja wierzytelności Wikana
Bioenergia na rzecz Banku z umowy o dofinansowanie przedmiotowego projektu inwestycyjnego z
Funduszy Strukturalnych. Z tytułu udzielenia poręczenia weksla oraz ustanowienia hipotek jako
zabezpieczenia Kredytu Emitent nie pobiera wynagrodzenia. Poręczenie ustanowione zostało na
okres trwania umowy Kredytowej do czasu regulacji zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z
umowy. O ustanowieniu hipotek na nieruchomościach Emitent poinformuje odrębnym
komunikatem.
Jako kryterium uznania umowy za znaczącą Emitent przyjął 10% kapitałów własnych.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych […]
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