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Treść raportu:

Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) informuje:
w dniu 7 września 2006 roku Emitent otrzymał informację o zawarciu umowy kredytowej, pomiędzy Zakładami
Urządzeń Technicznych WAMAG S.A. z siedzibą w Wałbrzychu (jednostka zależna od Emitenta) - Kredytobiorca a
bankiem BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie. W ramach przedmiotowej umowy Kredytobiorca może zadłużać
się z tytułu udzielonego kredytu do wysokości 3.900 tys. PLN. Środki finansowe pochodzące z kredytu zostaną
przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności spółki, w tym na realizację umowy handlowej. Wysokość
oprocentowania kredytu będzie równa zmiennej stopie WIBOR 1M + marża banku. Odsetki naliczne są w
okresach miesięcznych.
Od dnia powstania zadłużenia przeterminowanego z tytułu niespłaconego kapitału, opłat lub prowizji do dnia
poprzedzającego rzeczywistą spłatę zobowiązań wobec Banku, od kwoty zadłużenia przeterminowanego,
Kredytobiorca zapłaci odsetki w wysokości 150 % wartości odsetek ustawowych.
Szczegółowe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.
Emitent informował o poprzedniej umowie zawartej pomiędzy ZUT WAMAG S.A. a BRE Bank S.A. w raporcie
bieżącym RB 67/2006 w dniu 14.06.2006 roku oraz pomiędzy Emitentem a BRE Bank S.A. w raporcie bieżącym
RB 36/2006 w dniu 01.03.2006 roku.
Jako kryterium znaczącej umowy przyjęto wartość kapitałów własnych Emitenta na koniec II kwartału 2006 roku
wynoszących 93.454 tys.PLN.
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