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RAPORT BIEŻĄCY NR 3/2016 

 

 

 

Temat:  ustanowienie hipoteki  

 

W związku z udzielonym przez FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. (dalej Spółka lub Emitent) 

zabezpieczeniem w postaci hipoteki łącznej na rzecz ING Bank Śląski S.A., za zobowiązania spółki 

zależnej od Emitenta, tj. DYSTRI-FORTE Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, wynikające 

z umowy kredytowej zawartej pomiędzy ING Bank Śląski S.A. i DYSTRI-FORTE Sp. z o.o. w dniu 

14.12.2015 r., na mocy której DYSTRI-FORTE Sp. z o.o. przyznany został kredyt w wysokości 

7.250.000 EUR (słownie: siedem milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy Euro), Spółka informuje, że 

w dniu 27 stycznia 2016 r. otrzymała zawiadomienie Sądu Rejonowego w Białymstoku, IX Wydział 

Ksiąg Wieczystych o dokonaniu w dniu 22 stycznia 2016 r. wpisu na rzecz ING Bank Śląski S.A., 

hipoteki łącznej do kwoty 6.000.000 EUR (słownie: sześć milionów Euro), co stanowi równowartość 

26.838.000 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemset trzydzieści osiem tysięcy złotych) 

według kursu średniego NBP z dnia 27 stycznia 2016 r., na prawie własności nieruchomości Spółki 

stanowiących lokale niemieszkalne w Białymstoku przy ul. Gen. Władysława Andersa 11 (lok. 1 i lok. 

2), dla których Sąd Rejonowy w Białymstoku, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi 

wieczyste nr KW BI1B/00228951/3 oraz KW BI1B/00228952/0. Wartość ewidencyjna aktywów w 

księgach rachunkowych Spółki, na których ustanowiono hipotekę wynosi 8.694.235,32 zł (słownie: 

osiem milionów sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści 

dwa grosze).  

Pomiędzy Spółką, a osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi w Spółce, a ING Bankiem Śląskim 

S.A. nie istnieją żadne powiązania.  

Kryterium przekazania powyższej informacji wynika z faktu, iż wartość ustanowionej hipoteki jest 

większa niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1.000.000 EURO, przeliczonej według kursu 

średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu powstania obowiązku informacyjnego. 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna: 

 Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 

(Dz.U.2013.1382.j.t.). 

 


