
ZAŁĄCZNIK NR 11 

DO UMOWY RESTRUKTURYZACYJNEJ 

UMOWA NOWEGO FINANSOWANIA 

[podstawowe warunki nowego finansowania] 

Kredytodawcy – [do uzgodnienia]. 

Kredytobiorca – Spółka. 

Finansowanie – finansowanie po restrukturyzacji, udostępnione Spółce na warunkach 

określonych w Umowie Nowego Finansowania. 

Kwota – 250.000.000 zł („Kwota Minimalna”) lub kwota wyższa, z zastrzeżeniem 

dostępności oraz warunków zaoferowanych przez kredytodawców; istnieje możliwość 

udostępnienia finansowania przez osoby trzecie w dowolnej kwocie Finansowania 

przewyższającej Kwotę Minimalną, jednakże wszelkie kwoty przewyższające Kwotę 

Minimalną nie będą podlegały warunkom Umowy Restrukturyzacyjnej. Jeżeli Spółka 

otrzyma oferty Finansowania o wartości przewyższającej Kwotę Minimalną, Spółka dokona 

oceny takich ofert i może zaakceptować je proporcjonalnie lub odrzucić je w części albo w 

całości, wedle swojego wyłącznego uznania, w zależności od czynników ekonomicznych i 

płynnościowych. 

Instrument – kredyt, pożyczka gotówkowa, gwarancje 

bankowe/ubezpieczeniowe/gotówkowe i obligacje. 

Okres obowiązywania – równy lub dłuższy niż Okres Wykonywania Układu. 

Zobowiązanie – całkowite i bezwarunkowe zobowiązanie na Okres Obowiązywania. 

Ciągnienia – jeżeli taka będzie potrzeba Spółki zgodnie z planem finansowym, z 

zastrzeżeniem spełnienia rozważnych wskaźników płynności w chwili ich wypłaty. 

Zabezpieczenie – zastaw o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia na akcjach 

RAFAKO S.A., będących bezpośrednio lub pośrednio własnością i kontrolowanych przez 

Spółkę lub inne zabezpieczenie uzgodnione w Umowie Nowego Finansowania. 

Wynagrodzenie – zgodne z warunkami rynkowymi. 

Spłata – spłata bulletowa w Końcowym Dniu Spłaty lub, ewentualnie, później – na 

warunkach uzgodnionych w Umowie Nowego Finansowania. 

Wcześniejsza Spłata – częściowa, wcześniejsza spłata, wedle uznania Spółki, na warunkach 

określonych w Nowej Umowie Finansowania, z zastrzeżeniem spełnienia rozważnych 

wskaźników płynności w chwili każdej spłaty. 

Zobowiązanie do wykorzystania – Spółka zobowiązuje się wykorzystać Finansowanie w 

całości. 

Opłata za Finansowanie Restrukturyzacyjne - Jeżeli Spółka nie wykorzysta Finansowania 

do kwoty, jaka będzie w danym czasie w Okresie Obowiązywania przedmiotem 
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Zobowiązania Wierzyciela („Kredytodawcy Restrukturyzacyjnego”), który zgodzi się 

uczestniczyć w Umowie Nowego Finansowania, Spółka zapłaci każdemu Kredytodawcy 

Restrukturyzacyjnemu opłatę („Opłata za Finansowanie Restrukturyzacyjne”) za czas 

trwania oraz proporcjonalnie do kwoty lub kwot Zobowiązań Kredytodawcy 

Restrukturyzacyjnego tak, że suma Opłaty za Finansowanie Restrukturyzacyjne i 

Dodatkowych Spłat naliczona na mocy Układu równa będzie Maksymalnej Kwocie 

Dodatkowej Spłaty, do której uprawniony jest Kredytodawca Restrukturyzacyjny na 

podstawie Zobowiązań pozostających do zaspokojenia w danym czasie oraz z zastrzeżeniem, 

że Opłata za Finansowanie Restrukturyzacyjne nie będzie naliczana, jeżeli Kredytodawca 

Restrukturyzacyjny wstrzyma, anuluje albo ograniczy ciągnienie jakiejkolwiek kwoty 

Zobowiązania przez Spółkę. 


