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Treść raportu:

Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) w dniu 20.03.2013 roku powziął informację o znaczącej
umowie zawartej pomiędzy jednostkami zależnymi Emitenta. Stronami ww. umowy są: KOPEX MACHINERY S.A.
z siedzibą w Zabrzu i Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne - Maszyny Górnicze Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu.
Przedmiotem umowy datowanej na dzień 06.03.2013 r. jest długoterminowa pożyczka pieniężna udzielona przez
KOPEX MACHINERY S.A. (Pożyczkodawca) spółce Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne - Maszyny Górnicze Sp. z o.o.
(Pożyczkobiorca) w kwocie 90.000.000,00 zł z terminem zwrotu do 31.12.2015 r. Pożyczka została udzielona na
zasadach i warunkach ogólnie stosowanych w Grupie KOPEX.
Pożyczka będzie przekazywana transzami na wniosek Pożyczkobiorcy. Zabezpieczeniem udzielonej pożyczki jest
weksel własny in blanco Pożyczkobiorcy wraz z deklaracją wekslową.
Kryterium uznania ww. umowy za znaczącą jest przekroczenie progu 10 % kapitałów własnych Emitenta (kapitały
własne Emitenta wynoszą wg opublikowanego raportu kwartalnego za czwarty kwartał 2012 - 1.384.877 tys. zł),
wobec spełnienia przez nią łącznie kryteriów, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 44) i § 2 ust.2 RMF z dnia 19 lutego
2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (G.). W okresie ostatnich 12 miesięcy ww. jednostki
zależne Emitenta zawarły pomiędzy sobą umowy o łącznej wartości 207.592 tys. PLN (wraz z aktualną). Umową o
największej wartości spośród zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy jest umowa, o której Emitent informuje
w niniejszym raporcie bieżącym.
Podstawa prawna przekazania: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 2 ust.2 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami).
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