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Treść raportu:

W nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 16/2016 oraz EBI nr 3/2016, 4/2016, Zarząd Emitenta informuje o
udzieleniu poręczenia w wysokości do 125 mln zł za zobowiązania KOPEX S.A. oraz wybranych spółek Grupy
Kapitałowej KOPEX z tytułu części kredytów objętych Umową Restrukturyzacyjną podpisaną przez Kopex S.A. z
bankami oraz spółkami z Grupy Kapitałowej TDJ S.A. w dniu 1 grudnia 2016 r.
Poręczenie zostało udzielone na czas określony do czasu spłaty części kredytów Grupy Kopex wynoszących 125
mln zł i przyporządkowanych do aktywów Grupy Kopex związanych z produkcją maszyn i urządzeń górniczych.
Poręczenie obowiązuje do czasu spłaty wyżej wskazanej części kredytów i wygaśnięcia lub zabezpieczenia
gwarancji bankowych przyporządkowanych do aktywów Grupy Kopex związanych z produkcją maszyn i urządzeń
górniczych. W żadnym jednak wypadku odpowiedzialność emitenta z tytułu poręczenia nie przekroczy kwoty 125
mln zł .
Powyższe poręczenie zostało udzielone w związku wymogiem postawionym przez banki w procesie
restrukturyzacji Grupy Kopex i warunkowało zgodę banków na zawarcie Umowy Restrukturyzacyjnej.
Jednocześnie emitent uzyskał z TDJ S.A. tj. podmiotu pośrednio dominującego wobec emitenta poręczenie do
pełnej wysokości ewentualnych roszczeń jakie emitent posiadałby wobec podmiotów z Grupy Kopex w przypadku
skorzystania z poręczenia przez wierzycieli finansowych Grupy Kopex.
Zawarcie Umowy Restrukturyzacyjnej i uniknięcie upadłości przez spółki wchodzące w skład Grupy Kopex, jest
korzystne dla emitenta i leży w jego interesie w świetle aktualnie realizowanej i planowanej współpracy pomiędzy
grupą kapitałową emitenta a grupą Kopex, w szczególności na rynkach zagranicznych. Ponadto umożliwi
rozpoczęcie prac zmierzających do konsolidacji potencjału obu Grup w obszarze produkcji maszyn i urządzeń
górniczych.
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