
 
 

Raport bieżący nr 42/2014 

 

Data: 2014-09-16 

 

Zawarcie znaczącej umowy  

 

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. (Spółka, Kredytobiorca) informuje, że w dniu 

15 września 2014 r. zawarta została przez Spółkę z mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Bank) 

Umowa współpracy. 

Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy pomiędzy Spółką a mBankiem  S.A. w zakresie 

korzystania przez Spółkę z produktów i usług Banku w ramach Linii na finansowanie bieżącej działalności.  

W ramach umowy Bank przyznał Spółce prawo do korzystania z produktów w ramach Linii (Limitu) do 

maksymalnej kwoty 11.070.000,00 PLN (słownie: jedenaście milionów siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 

Okres obowiązywania umowy od 15.09.2014 r. do 31.08.2017 r.  

 

W ramach Limitu ustalono następujące Sublimity produktowe: 

a) sublimit na akredytywy do kwoty 200.000,00 PLN;  

b) sublimit na gwarancje do kwoty 300.000,00 PLN;  

c) sublimit na kredyty obrotowe o charakterze nieodnawialnym: do kwoty 2.570.000,00 PLN;  

d) sublimit na kredyt obrotowe o charakterze odnawialnym: do kwoty 3.000.000,00 PLN; 

e) sublimit na kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 5.000.000,00 PLN.  

 

Zabezpieczenie Umowy stanowi hipoteka umowna łączna na będącej: 

a/ w użytkowaniu wieczystym Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółki Akcyjnej z siedzibą 

w Słupsku ul. W. Lutosławskiego 17A, 76-200 Słupsk, nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku, 

gmina Słupsk przy ulicy W. Lutosławskiego, stanowiącej działkę numer 253/6 z obrębu 0012, dla której to 

nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Słupsku, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 

wieczystą KW nr SL1S/00101150/3,  

b/ w użytkowaniu wieczystym „PLAST - BOX APARTMENTS" Spółki z ograniczonej odpowiedzialności z 

siedzibą w Słupsku ul. W. Lutosławskiego 17A, 76-200 Słupsk, nieruchomości gruntowej położonej w 

Słupsku, gmina Słupsk przy ulicy W. Lutosławskiego, stanowiącej działkę numer 595/3 oraz jest 

właścicielem  nieruchomości budynkowych posadowionych na tym gruncie, stanowiących odrębne 

nieruchomości, dla których to nieruchomości gruntowej i budynkowych Sąd Rejonowy w Słupsku VII 

Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00016913/7,  

c/ w użytkowaniu wieczystym "PLAST - BOX APARTMENTS" Spółki z ograniczonej odpowiedzialności z 

siedzibą w Słupsku ul. W. Lutosławskiego 17A, 76-200 Słupsk,  nieruchomości gruntowej położonej w 



 
Słupsku, gmina Słupsk przy ulicy W. Lutosławskiego 17B, stanowiącej działkę numer 252/3, dla której to 

nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 

wieczystą KW nr SL1S/00060337/8,  

d/ w użytkowaniu wieczystym w udziale 411/10000 "PLAST - BOX APARTMENTS" Spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku ul. W. Lutosławskiego 17A, 76-200 Słupsk, nieruchomości 

gruntowej położonej w Słupsku, gmina Słupsk przy ulicy W. Lutosławskiego, stanowiącej działkę numer 

546, z obrębu 0012, dla której to nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg 

Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00046535/2). 

 

Umowa nie zawiera innych specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla 

tego typu umów. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych. 

 

Łączna wartość obowiązujących umów zawartych z mBankiem S.A. wynosi 22.304.600,00 zł. 

 

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Spółki. 

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 

 

ZA ZARZĄD: 

Andrzej Sadowski  

Członek Zarządu 


