
Raport ESPI

Numer: 19/2019

Data sporządzenia: 27.03.2019

Spółka: Korporacja KGL S.A.

Temat: Zawarcie umowy o kredyt inwestycyjny  

Podstawa prawna: Art.17 ust.1 MAR – informacje poufne

Treść Raportu: Zarząd Korporacja  KGL  S.A.  („Emitent”,  „Spółka”),  informuje,  że  w dniu  27  marca  2019 r.  powziął
informację o podpisaniu przez drugą stronę tj. BGŻ BNP PARIBAS S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej
„Bank”),  datowanej  na  15 marca 2019 r.  umowy o kredyt  nieodnawialny  (inwestycyjny)  w kwocie
6.015.000 mln zł zawartej między Bankiem a spółką zależną od Emitenta – tj. Marcato Sp. z o.o. (dalej
„Marcato”).
Kredyt  został  udostępniony  na  okres  60  miesięcy  od  zawarcia  umowy  i  jest  nieodnawialny.
Oprocentowanie kredytu jest zmienne oparte na stawce WIBOR 1M powiększone o marżę banku w
stosunku  rocznym.  Pozostałe  warunki  umowy  w  tym  zabezpieczenie  nie  odbiega  od  standardów
rynkowych dla tego typu umów.
Celem zawartej umowy jest pozyskanie finansowania na budowę magazynu wysokiego składowania w
miejscowości  Rzakta w spółce  Marcato.  Nowy magazyn dedykowany będzie  składowaniu wyrobów
gotowych w ramach działalności produkcyjnej Grupy KGL. 
Zarząd przypomina, że w dniu 6 sierpnia 2018 r. Emitent zawarł umowę na budowę tego magazynu z
firmą  HALBUD Grochowski  Sp.  j.  (o  szczegółach  umowy  Spółka  poinformowała  w ramach raportu
bieżącego 22/2018 przekazanego do ESPI w dniu 6 sierpnia 2018 r.). Na dzień publikacji niniejszego
raportu trwają prace ziemne i przygotowawcze.
Zawarcie umowy zostało uznane za zdarzenie istotne ze względu na fakt, że ma znaczący wpływ na
realizacje  inwestycji  w  magazyn  wysokiego  składowa.  Budowa  nowego  magazynu  jest  kolejnym
etapem realizacji strategii rozwoju Grupy KGL, która przewiduje rozbudowę działalności produkcyjnej
oraz  rozbudowę  powierzchni  magazynowych  co  ograniczy  w  przyszłości  koszty  magazynowania
towarów. Plany strategiczne Grupy KGL zostały szczegółowo zaprezentowane w dokumencie „Strategia
rozwoju Grupy KGL na lata 2016-2020” w ramach raportu bieżącego nr 14/2016 za pośrednictwem
ESPI, a informacje na temat realizacji strategii przedstawianie były w kolejnych raportach okresowych
Grupy KGL.
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