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Korekta raportu bieŜącego 31/2010 - Ustanowienie hipoteki kaucyjnej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieŜące i okresowe

Treść  raportu:

Zarząd Instal Kraków S.A. przekazuje skorygowany raport bieŜący nr 31/2010 o ustanowieniu hipoteki umownej 
kaucyjnej. 
Korekta polega na uzupełnieniu raportu poprzez podanie daty ustanowienia hipoteki, wartości ewidencyjnej 
obciąŜonych ograniczonym prawem rzeczowym aktywów w księgach rachunkowych Instal Kraków S.A., charakteru 
powiązań pomiędzy Instal Kraków S.A. i osobami zarządzającymi a podmiotem, na rzecz którego ustanowiono 
hipotekę oraz wartości zobowiązania zabezpieczonego tą hipoteką.

Treść raportu po korekcie:

Zarząd Instal Kraków S.A. informuje, Ŝe w dniu 25.10.2010 roku otrzymał zawiadomienie z Sądu Rejonowego dla 
Krakowa-Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych o wpisaniu w dniu 17.08.2010 roku w Dziale IV 
Księgi Wieczystej nr KR1P/00232736/8 (prowadzonej dla nieruchomości gruntowej będącej w uŜytkowaniu 
wieczystym Instal Kraków S.A. wraz z budynkami posadowionymi na tej nieruchomości stanowiącymi odrębną 
własność Instal Kraków S.A. połoŜonej w Krakowie przy ul. K. Brandla) podwyŜszenia sumy najwyŜszej hipoteki 
umownej kaucyjnej, ustanowionej na rzecz Banku PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie, tytułem zabezpieczenia 
wierzytelności mogących powstać z Umowy ramowej o udzielenie gwarancji bankowych do kwoty 20 mln zł. 
Maksymalna wartość wierzytelności zabezpieczonej odpowiada oznaczonej sumie najwyŜszej hipoteki w 
wysokości 20 mln zł.
Wartość ewidencyjna w księgach rachunkowych Instal Kraków S.A. aktywów obciąŜonych ograniczonym prawem 
rzeczowym wynosi netto 1.379 tys. zł
O podpisaniu aneksu zwiększającego wartość w/w Umowy ramowej Spółka informowała w raporcie bieŜącym nr 
26/2010. 
Nie występują powiązania pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a 
podmiotem, na rzecz którego ustanowiono hipotekę i osobami nim zarządzającymi.
Podstawę przekazania informacji stanowi spełnienie kryterium przekroczenia równowartości kwoty 1 mln euro 
przeliczonej na złote według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z dnia 25.10.2010 roku.
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