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Treść raportu:

Zarząd Black Lion Fund S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 30 kwietnia 2013 r. został poinformowany przez spółkę 

Recycling Park Sp. z o.o. z siedzibą w Kamionce („Recycling Park”), której Emitent jest jedynym udziałowcem, o 

zawarciu w dniu 30 kwietnia 2013 r. z Ministrem Gospodarki aneksu do umowy o dofinansowanie projektu 

(„Umowa”) w zakresie „Zastosowania rozwiązań innowacyjnych w celu uruchomienia produkcji szkła 

opakowaniowego” („Projekt”), o której zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 39/2012 z dnia 30 

grudnia 2012 r. Na mocy umowy Recycling Park przyznano dotację w maksymalnej wysokości 102.884.100,00 

PLN („Dotacja”), na realizację ww. projektu.

 

Jak uprzednio informował Emitent, w Umowie zawarto warunek dotyczący zapewnienia finansowania Projektu 

(kosztów realizacji projektu, ponad przyznane dofinansowanie).

 

Zawarty Aneks precyzuje źródła pozyskania środków na finansowanie kosztów nieobjętych Dotacją. Zgodnie z 

Aneksem strony ustaliły następujące zasady pozyskania środków finansowych:

1)    W formie dopłat do kapitału Recycling Park dokonanych przez Emitenta lub inny podmiot w wysokości 25,1 

mln w roku 2013 oraz 25,1 mln w roku 2014.

2)    W formie kredytu inwestycyjnego lub finansowania dłużnego Recycling Park ze strony Emitenta lub innego 

wskazanego przez Emitenta podmiotu w wysokości 15 mln w roku 2013 oraz 60,3 mln w roku 2014 na warunkach 

brzegowych określonych w aneksie.

3)    W formie pożyczki lub kredytu udzielonego Recycling Park przez Emitenta lub podmiot przez niego wskazany w 

wysokości 30 mln w roku 2013,  96,5 mln w roku 2014 oraz 20 mln w roku 2015 na warunkach brzegowych 

określonych w aneksie.

4)    W formie kredytu obrotowego w wysokości 35 mln na podatek VAT związany z realizacją Projektu.

 

Zgodnie z aneksem dokumenty stanowiące dowód zapewnienia finansowania zgodnie z powyższymi zasadami 

mają być przedstawione do dnia 8 czerwca 2013 r., przy czym w zakresie pkt 1 wystarczające będzie przedłożenie 

stosownych Uchwał Zgromadzenia Wspólników Recycling Park o podwyższeniu kapitału zakładowego.

 

Warunki dotyczące uzyskania pozwoleń i zgód budowlanych nie uległy zmianie.

 

Powyższe zasady pozyskania finansowania są zbieżne z podstawowym roboczym wariantem finansowania 

Projektu, o którym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 21/2013 (Odpowiedź udzielona akcjonariuszowi  

w sprawie inwestycji  w Recycling Park Sp. z o.o.) z dnia 9 kwietnia 2013r. 
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