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CERTYFIKAT  SPÓŁKA GIEŁDOWA OD 02.07.2004r.

                                             Wysogotowo, 27.08.2005 r.

Do:

Kancelaria Publiczna KPWiG - fax 022 33 26 726

Dział Emitentów GPW – fax 022 537 78 92

Dział Emitentów PAP – emitent@pap.com.pl

Raport bieżący: PBG/RB/2005/60

Dotyczy: zawarcie znaczącej umowy z ING Bank Śląski

Zarząd Spółki PBG S.A. informuje, że dnia 26 sierpnia br., zawarł w imieniu Spółki PBG 
kredytową umowę znaczącą, której stroną, jest ING Bank Śląski S.A.. Przedmiotem 
umowy jest udzielenie Spółce kredytu w łącznej kwocie 36.000.000 zł. Tym samym  
łączna wartość umów zawartych w ostatnim czasie  z ING Bankiem Śląskim S.A. 
wynosi 36.100.000 zł.
Przeznaczeniem zaciągniętego kredytu jest finansowanie inwestycji polegającej na: 
realizacji projektu: ,,Rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa PBG S.A. z 
zastosowaniem innowacyjnych technologii" realizowanego w ramach Sektorowego 
Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2008, 
Priorytet 2, Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw, działanie 2.2 Wsparcie 
konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.2.1 
Wsparcie przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji, zwanej w dalszej części 
umowy inwestycją. Kredyt jest udzielany na okres: od dnia udostępnienia tj. od 26.08. 
2005 r. do zakończenia okresu kredytowania w dniu 31.12.2011 r. 
Od kwoty wykorzystywanego kredytu Bank będzie naliczał i pobierał odsetki oraz 
prowizje ustalone na warunkach rynkowych.
Strony ustaliły prawne zabezpieczenia spłaty kredytu, takie jak: pierwsza hipoteka
kaucyjnej do łącznej kwoty 36.000.000 zł na nieruchomościach, cesja praw z polisy 
ubezpieczeniowej w.w. nieruchomości, zastaw rejestrowy na finansowanych 
aktywach na łączną kwotę równą co najmniej kwocie udzielonego kredytu w części 
przeznaczonej na finansowanie tych aktywów, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej 
aktywów objętych zastawem rejestrowym, przelew praw z ,,Umowy o dofinansowanie 
projektu", pełnomocnictwo do rachunków prowadzonych w ING Banku Śląskim.
Umowa uznana została za znaczącą ze względu na kryterium kapitałów własnych.
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