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Treść raportu:

Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) zawiadamia, że w dniu 27.03.2014 r. otrzymał informacje,
na podstawie których stwierdza, że podmioty zależne Emitenta, w okresie od dnia 21 listopada 2013 r. zawarły z
ING Lease (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie szereg umów jednostkowych, których łączna wartość
przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta (według stanu z ostatniego opublikowanego przez
Emitenta raportu kwartalnego QSr - 4/2013 w dniu 26 lutego 2014 roku). Wartość kapitałów własnych Emitenta
będących podstawą kryterium wynosi 1.446.993 tys. zł.
Łączna wartość umów zawartych z ING Lease (Polska) Sp. z o.o., o których Emitent powziął informacje, w okresie
od 22 listopada 2013 r. do 27 marca 2014 r. wynosi 171.753.829,61 zł netto.
Stosownie do § 2 ust.1 pkt 44) i § 2 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. 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) - RMF, spełnione zostały kryteria zawarcia znaczącej
umowy.
Umową o największej wartości spośród zawartych w ww. okresie jest umowa leasingu finansowego, datowana
na 21.03.2014 r. i otrzymana w dniu 27.03.2014 r., której stronami są ING Lease (Polska) Sp. z o.o. - jako
Finansujący oraz KOPEX MACHINERY S.A. (jednostka zależna Emitenta) - jako Korzystający.
Przedmiotem ww. umowy jest leasing kompletnego kompleksu wydobywczego wraz z wyposażeniem.
Wartość umowy netto wynosi : 84.253.829,61 zł (opłata wstępna, raty kapitałowe + odsetki).
Przedmiot leasingu zostanie nabyty przez Finansującego od KOPEX MACHINERY S.A. Płatności leasingowe
zostały rozłożone na: opłatę wstępną oraz 60 rat kapitałowo-odsetkowych płatnych miesięcznie z dołu do 25 dnia
każdego miesiąca począwszy od miesiąca, w którym Korzystający przyjmie przedmiot leasingu do używania na
podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Część odsetkowa raty ustalana będzie w oparciu o stawkę WIBOR 1M
powiększaną o stałą marżę. Po upływie okresu leasingu Korzystającemu przysługuje prawo do nabycia
przedmiotu leasingu za cenę netto wynoszącą 1,00 zł.
Termin obowiązywania umowy: 60 miesięcy.
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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