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Spłata części zadłużenia i Aneks nr 1 do Porozumienia dotyczącego spłaty wymaganych należności
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego 33/2018 z dnia 30.11.2018r. Zarząd ALTA S.A. informuje, że TUP Property
S.A. (Spółka, Kredytobiorca), spełniła w dniu 10.12.2018r. warunek częściowej spłaty wymagalnego zadłużenia
kredytowego w kwocie odpowiadającej min 25% zadłużenia ogółem.
Kwota spłaty wyniosła 427,5 tys. euro.
Wobec wypełnienia ww warunku Spółka i Santander Bank Polska S.A. (Kredytodawca, dawniej Bank Zachodni
WBK S.A.), zawarły w dniu 11.12.2018r. z datą obowiązywania od 10.12.2018r.
Aneks nr 1 do Porozumienia dotyczącego spłaty wymagalnych należności (dalej Porozumienie o spłacie).
Aneks do porozumienia o spłacie obowiązuje do 30.06.2019r. i zostanie przedłużony do 09.12.2019r. pod
warunkiem zawarcia przedwstępnej umowy Sprzedaży nieruchomości biurowej w Gdańsku oraz złożenia
dokumentacji wymaganej do uzyskania nowych warunków zabudowy dla tej nieruchomości.
W przypadku braku zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży ww nieruchomości, Bank będzie oczekiwał, że w
terminie do końca 31.03.2019r. Spółka pozyska środki na spłatę̨ zadłużenia z innego źródła m.in.
refinansowanie/sprzedaż̇ nieruchomości.
Inne warunki Aneksu do Porozumienia o spłacie nie odbiegają̨ od zwyczajowo stosowanych i nie uległy zmianie.
Kwota zadłużenia kredytowego w Banku po częściowej spłacie i na dzień zawarcia Aneksu do Porozumienia o
spłacie wynosi 1,2 mln euro.
Wartość bilansowa nieruchomości Spółki TUP Property S.A. stanowiących zabezpieczenie hipoteczne kredytu
wynosi na dzień przekazania raportu kwotę około 25 000 tys. zł
Informacje dotyczącą procesu sprzedaży nieruchomości w Gdańsku, Zarząd ALTA S.A. przekazał do publicznej
wiadomości raportem bieżącym 8/2018 w dn. 10.04.2018r. oraz w korekcie raportu bieżącego 8/2018 w dn.
18.04.2018r.
Informacje dotyczące zawarcia Porozumienia o spłacie kredytu zostały przekazane przez Zarząd w rb 25/2017r. w
dniu 22.12.2017r.
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