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Data sporządzenia: 

26.06.2017 

 

 

Temat: 

Zawarcie Aneksu Nr 1 do Umowy Kredytów i gwarancji 

 

 

Informacja: 

Zarząd Emperia Holding S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje, że  w 

dniu 26 czerwca 2017 roku został podpisany Aneks nr 1 do Umowy Kredytów, o której Emitent 

informował  w raporcie bieżącym nr 31 z dnia 27 kwietnia 2017 roku. 

 

W związku z intencją Emperii dostarczenia do właściwego organu podatkowego 

zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 33d § 2 pkt 1) 

ustawy z dnia 29 sierpnia 2017 r. Ordynacja Podatkowa, celem między innymi wstrzymania 

wykonania ostatecznej decyzji organu podatkowego dotyczącej zobowiązania podatkowego w 

związku z wniesieniem skargi do sądu administracyjnego (w przypadku, kiedy organ 

odwoławczy utrzyma decyzję organu podatkowego), Banki wyraziły zgodę na udzielenie 

Spółce linii gwarancyjnej na warunkach określonych w zmienionej Aneksem Nr 1 Umowie 

Kredytów. 

 

Aneks nr 1 do Umowy Kredytów z dnia 27 kwietnia 2017 r. został zawarty pomiędzy spółkami: 

ELPRO Development S.A., Stokrotka sp. z o.o.,Emperia Holding S.A. oraz  bankami: mBank 

S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. i Bank 

BGŻ BNP Paribas S.A., zgodnie z postanowieniami którego, wyżej wymienieni  kredytodawcy 

udzielą spółce Emperia Holding S.A. linii gwarancyjnych, w ramach których na zlecenie 

Emperia Holding S.A. wystawione zostaną gwarancje bankowe na kwotę łączną do 

202.000.000,00 zł. (dwieście dwa miliony złotych) na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego 

przez Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie tytułem  

zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego Emperia Holding S.A. z tytułu podatku 

dochodowego od osób prawnych za 2011 rok, a spółka Stokrotka Sp. z o.o. przystąpi do długu 

z tytułu udzielenia tych gwarancji do maksymalnej kwoty 15.000.000,00 zł (piętnaście 

milionów złotych) solidarnie wraz ze spółką Elpro Development S.A., która  przystąpi do długu 

z tytułu udzielenia tych gwarancji bankowych do maksymalnej kwoty 240.000.000,00 zł. 

(dwieście czterdzieści milionów złotych). 

Maksymalny wkład własny Spółki do udzielonych linii gwarancyjnych będzie wynosił 

54.000.000 zł (pięćdziesiąt cztery miliony złotych). 

Maksymalny okres obowiązywania gwarancji wyniesie 12 miesięcy od dnia wystawienia.   

Opłatę za udzielenie gwarancji stanowić będzie prowizja od udzielenia gwarancji.   

 

Aneks Nr 1 do Umowy Kredytów zawarty został na warunkach rynkowych. Pozostałe zapisy, 

w tym dotyczące kar, nie odbiegają od zapisów powszechnie stosowanych w tego typu 

umowach. 

 



Niniejsza umowa uznana została za znaczącą z uwagi na jej wartości i znaczenie dla Emitenta. 

 

 

Podstawa prawna: 

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 

roku w sprawie nadużyć na rynku. 


