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Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o oferc ie - informacje poufne

Treść  raportu:

Zarząd Spółki Stomil Sanok S.A. podaje do publicznej wiadomości informację poufną dotyczącą umowy znaczącej, 
której przekazanie do publicznej wiadomości zostało dwukrotnie opóźnione.
Informacje o opóźnieniu obowiązku informacyjnego zostały przekazane do Komisji Nadzoru Finansowego 2 lutego
2012 roku oraz 30 marca 2012 r. Poniżej treść przekazanych informacji:

1) „Na podstawie art. 57 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r., Nr 
184, poz.1539 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w 
sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć s łuszny interes emitenta oraz sposobu postępowania emitenta 
w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 67 
poz.476), Zarząd Stomil Sanok S.A. (Spółka) informuje o opóźnieniu do dnia 31 marca 2012 roku przekazania do 
publicznej wiadomości poniższej informacji:

W dniu 2 lutego 2012 r. Spółka otrzymała parafowaną znaczącą umowę o linię wieloproduktową (Umowa) z BRE 
Bank S.A. z siedzibą w Warszawie w zakresie podstawowych parametrów finansowych.
Umowa wejdzie w życie po podpisaniu przez strony pozostałego zakresu w/w Umowy oraz Umowy Ramowej w 
sprawie zasad współpracy w zakresie transakcji rynku finansowego wraz z Umową Zabezpieczającą. W przypadku 
nie podpisania wspomnianych umów do dnia 31 marca 2012 r Umowę uzna się za niezawartą.
Kryterium uznania umowy za znaczącą: wartość przedmiotu umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych 
Spółki.
Mając na uwadze s łuszny interes Spółki, jak również warunek zawieszający Umowę i z uwagi na brak 
rzeczywistego uzyskania finansowania, Zarząd Spółki opóźnia na czas okreś lony wykonanie obowiązków 
informacyjnych. 
Jednocześnie Zarząd Stomil Sanok S.A. oświadcza, iż zapewni zachowanie poufności tych informacji do czasu 
wykonania obowiązku oraz że odroczenie przekazania informacji nie wprowadzi w błąd opinii publicznej.”

2) „W dniu 2 lutego 2012 roku raportem nr 1/2012 DIA-S, Zarząd Spółki Stomil Sanok S.A. przekazał do Komisji 
Nadzoru Finansowego zawiadomienie o opóźnieniu do dnia 31 marca 2012 roku przekazania do publicznej 
wiadomości informacji dotyczącej znaczącej umowy o linię wieloproduktową (Umowa) z BRE Bank S.A. z siedzibą 
w Warszawie, zgodnie z którą w dniu 2 lutego 2012 r. Spółka otrzymała parafowaną znaczącą umowę o linię 
wieloproduktową w zakresie podstawowych parametrów finansowych.
Umowa miała wejść w życie po podpisaniu przez strony pozostałego zakresu w/w Umowy oraz Umowy Ramowej 
w sprawie zasad współpracy w zakresie transakcji rynku finansowego wraz z Umową Zabezpieczającą, a w 
przypadku nie podpisania wspomnianych umów do dnia 31 marca 2012 r. Umowa miała zostać uznana za 
niezawartą. 
W dniu 30 marca 2012 r. Spółka podpisała z BRE Bank S.A. Aneks do parafowanej umowy o linię 
wieloproduktową, na mocy którego termin do ziszczenia się warunku zawieszającego został przesunięty do dnia 
15 kwietnia 2012 r.
Mając na uwadze s łuszny interes Spółki, jak również przedłużenie terminu do ziszczenia się warunku 
zawieszającego wejście w życie Umowy i z uwagi na brak rzeczywistego uzyskania finansowania, Zarząd Spółki 
opóźnia na czas okreś lony – do dnia 15 kwietnia 2012 r. wykonanie obowiązków informacyjnych. 
Jednocześnie Zarząd Stomil Sanok S.A. oświadcza, iż zapewni zachowanie poufności tych informacji do czasu 
wykonania obowiązku oraz że odroczenie przekazania informacji nie wprowadzi w błąd opinii publicznej.”

Na podstawie §5 ust.1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r w sprawie informacji 
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...) (Dz.U. Nr 33, poz.259) oraz 
w związku z podpisaniem w dniu 11 kwietnia 2012 r. Umowy Ramowej w sprawie zasad współpracy w zakresie 
transakcji rynku finansowego wraz z z Umową Zabezpieczającą, należy uznać, że Umowa z BRE Bank S.A. z 
siedzibą w Warszawie o linię wieloproduktową zawarta w dniu 1 lutego 2012 r. weszła w życie.
Przedmiotem podpisanej umowy jest Kredyt udostępniony Spółce do wykorzystania w ramach linii 
wieloproduktowej wynoszący do 45 mln PLN. 
Cel, na który został udzielony kredyt: finansowanie działaności gospodarczej Spółki.
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RB 4 2012SANOKCel, na który został udzielony kredyt: finansowanie działaności gospodarczej Spółki.
Kredyt oprocentowany jest według zmiennych stóp procentowych WIBOR dla wykorzystania kredytu w PLN i LIBOR 
dla wykorzystania kredytu w EUR i USD, powiększonych o marżę banku.
Termin spłaty kredytu okreś lono na 31 stycznia 2013 r., natomiast ostateczny termin obowiązywania gwarancji i 
akredytyw wystawionych za Spółkę – na 31 grudnia 2014 r.
Zabezpieczenie kredytu stanowią: weksel in blanco, cesja wierzytelności o wartości nie niższej niż 15 mln PLN, 
zastaw rejestrowy na zapasach materiałów o wartości minimum 15 mln PLN.

Kryterium uznania umowy za znaczącą: wartość przedmiotu umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych 
Spółki.
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