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Raport bie żący nr 04 /2017 
 
Data sporz ądzenia: 9 luty 2017 

 
Temat:  Zawarcie przez spółki Arctic Paper Munkedals AB 
jako zbywca oraz Arctic Paper S.A. jako gwarant now ej 
umowy faktoringowej 
 
Podstawa prawna ogólna: 
 
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne  

 
Tre ść: 
 
Zarz ąd Arctic Paper S.A. (" Spółka ") informuje, że w dniu 8 lutego 
2017 roku spółka Arctic Paper Munkedals AB (" AP Munkedals ") oraz 

Spółka zawarły umow ę faktoringow ą z cesj ą wierzytelno ści z umowy 
ubezpieczenia(„ Umowa Faktoringowa ”), która została zawarta pomi ędzy 

AP Munkedals jako zbywc ą, Spółk ą jako gwarantem oraz BG Ż BNP Paribas 
Faktoring sp. z o.o. (" Faktor ") jako faktorem. 

Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Faktora na rzecz AP 
Munkedals usług faktoringowych obejmuj ących nabywanie wierzytelno ści 
pieni ężnych przysługuj ących AP Munkedals wobec jego kontrahentów, 
przy czym maksymalny limit faktoringowy udzielony A P Munkedals 
wynosi 35.000.000 zł(słownie: trzydzie ści pi ęć milionów złotych). Na 
podstawie Umowy Faktoringowej Spółka zobowi ązała si ę wykona ć 
zobowi ązania AP Munkedals z tytułu Umowy Faktoringowej, je żeli AP 
Munkedals nie wykona ich w cało ści lub cz ęści w terminie okre ślonym 
w Umowie Faktoringowej. Zobowi ązanie Spółki pozostaje w mocy do 
czasu spełnienia wszystkich zobowi ązań wynikaj ących z Umowy 
Faktoringowej, jednak że nie pó źniej ni ż 36 miesi ęcy od dnia jej 
rozwi ązania oraz jest ograniczone do kwoty 52.500.000 zł( słownie: 
pi ęćdziesi ąt dwa miliony pi ęćset tysi ęcy złotych).  
 
Umowa Faktoringowa przewiduje ustanowienie standard owych dla tego 
typu umów nast ępuj ących zabezpiecze ń: 

• cesja obecnych i przyszłych wierzytelno ści kontrahentów 
zgłoszonych Faktorowi przez AP Munkedals; 

• weksel in blanco wraz z deklaracj ą wekslow ą; oraz 

• pełnomocnictwo do rachunków AP Munkedals w Banku BG Ż BNP 
Paribas S.A. 
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Umowa Faktoringowa nie odbiega od standardów rynkow ych stosowanych w 
podobnych umowach faktoringowych.  
Zawarcie Umowy Faktoringowej zwi ązane jest z rozpocz ętym w 2016 roku 
przez Spółk ę procesem refinansowania istniej ącego zadłu żenia 
finansowego Spółki oraz jej spółek zale żnych oraz zmian ą struktury 
finansowania grupy kapitałowej Spółki. 
 
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.  

 


