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Raport bie żący nr 28/2016 
 
Data sporz ądzenia: 28.10.2016 

 
 
Temat: Potwierdzenie zwolnienia zabezpiecze ń z tytułu 
umowy kredytów  

Tre ść: 

Zarz ąd Arctic Paper S.A. (" Spółka ") w nawi ązaniu do raportów 
bie żących nr 9/2016, 20/2016 oraz 27/2016 informuje, że w dniu 28 
października 2016 r. Spółka oraz Arctic Paper Kostrzyn  S.A. (spółka 
zale żna Spółki, dalej zwane " Kredytobiorca "), otrzymały dokumenty 
potwierdzaj ące zwolnienie zabezpiecze ń, które wygasły w zwi ązku ze 
spłat ą przez Kredytobiorc ę zadłu żenia z tytułu umowy kredytowej na 
kwot ę 359.000.000 PLN (słownie: trzysta pi ęćdziesi ąt dziewi ęć 
milionów złotych) z dnia 6 listopada 2012 roku, z p óźniejszymi 
zmianami, zmienionej i ujednoliconej i po raz ostat ni zmienionej na 
podstawie umowy zmieniaj ącej nr 7 z dnia 15 grudnia 2015 roku, 
zawartej pomi ędzy Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (" Pekao ") jako 
agentem zabezpieczenia i kredytodawc ą, Bankiem Zachodnim WBK S.A. 
(" BZ WBK") jako kredytodawc ą i mBankiem S.A. (" mBank") jako 
kredytodawc ą oraz Kredytobiorc ą, Arctic Paper Mochenwangen GmbH oraz 
Arctic Paper Investment GmbH (" Gwaranci ") jako gwarantami i Spółk ą 
jako solidarnym dłu żnikiem wraz z Kredytobiorc ą oraz agentem 
podmiotów zobowi ązanych, na podstawie której Pekao, BZ WBK i mBank 
(ł ącznie " Banki ") udost ępniły Kredytobiorcy wielowalutowy kredyt 
terminowy oraz kredyt w rachunku bie żącym na warunkach okre ślonych w 
umowie kredytowej (" Umowa Kredytów "). 

Spółka informuje o otrzymaniu od Banków dokumentów potwierdzaj ących 
zwolnienie wszystkich zabezpiecze ń zwi ązanych z Umow ą Kredytów w 
zwi ązku z jej spłat ą tj. (a) zabezpiecze ń rz ądzonych prawem polskim 
obejmuj ących o świadczenia o poddaniu si ę egzekucji, hipoteki na 
nieruchomo ściach Kredytobiorcy, zastawy rejestrowe na rachunka ch 
bankowych Gwarantów i Kredytobiorcy, pełnomocnictwa  do rachunków 
bankowych Kredytobiorcy, zastawy rejestrowe na akty wach 
Kredytobiorcy, zastawy rejestrowe na udziałach Kred ytobiorcy, 
zastawy finansowe na rachunkach bankowych Spółki, p rzelewy na 
zabezpieczenie wierzytelno ści z tytułu polis ubezpieczeniowych oraz 
pożyczek wewn ątrzgrupowych, umowy podporz ądkowania po życzek, jak 
równie ż (b) zabezpiecze ń rz ądzonych prawem niemieckim obejmuj ących 
zastawy na udziałach Gwarantów, zastawy na rachunka ch bankowych 
Gwarantów oraz Kredytobiorcy, hipotek ę na nieruchomo ści Arctic Paper 
Mochenwangen GmbH, przelew na zabezpieczenie wierzy telno ści z tytułu 
polis ubezpieczeniowych, przewłaszczenie na zabezpi eczenie maszyn 
oraz umow ę podporz ądkowania po życzek.  
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O ustanowieniu zabezpiecze ń w zwi ązku z Umow ą Kredytów Spółka 
informowała raportami bie żącymi nr 19/2012 z dnia 6 listopada 2012 
roku, 27/2012 z dnia 23 listopada 2012 roku oraz 29 /2012 z dnia 28 
listopada 2012 roku. 

 

 

 

Podstawa prawna przekazania raportu:  

Art. 17 ust. 1 Rozporz ądzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie na dużyć na rynku 
(rozporz ądzenie w sprawie nadu żyć na rynku) oraz uchylaj ącego 
dyrektyw ę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrekt ywy 
Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. 
 


