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Grobina
Uzņēmuma paziņojums

Informācija par būtiskiem notikumiem
Par AS Grobiņa saistību restrukturizācijas procesa veiksmīgu pabeigšanu, tai
skaità ilgtermiņa Līguma noslēgšanu ar AS “Citadele banka" un aizdevuma
līguma noslēgšanu ar FlyCap Investment Fund I AIF un 2014.gada finanšu
pārskatu
Dubeņi, Latvija, 2015-05-29 12:03 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- AS „ Grobiņa” valde
atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma 59.panta (1) un (2)daļu ar šo informē, ka 2015.gada
29.maijā ir noslēgti 2 līgumi ar AS „Citadele banka”, tai skaitā :
- Līgums par kredīta saistību izpildi 20.02.2013. Kredīta līgumam Nr.2.1.17-13/07 par
neatmaksātās kredīta daļas EUR 3 559 666,67 atmaksu uz laiku līdz 28.05.2022., saskaņā ar
maksājuma grafiku. Aizdevumam piemērotā gada procentu likme ir 4,5% fiksētā daļa + 6
mēnešu Euribor;
- Līgums par kredīta saistību izpildi 20.02.2013. Kredīta līgumam Nr.2.1.17-13/06 par
neatmaksātās kredīta daļas EUR 2 873 000 atmaksu uz laiku līdz 28.05.2022., saskaņā ar
maksājuma grafiku. Aizdevumam piemērotā gada procentu likme ir 4,5% fiksētā daļa + 6
mēnešu Euribor;
Līdz ar to visas 2015.gada 06.jūlijā pēc AS “Citadele banka” pieteikuma izsludinātās AS
“Grobiņa” nekustamo īpašumu labprātīgās izsoles tiks atsauktas.
Ņemot vērā augstāk minēto, AS “Grobiņa” vadība informē, ka parakstot augstāk minētos
līgumus ar AS “Citadele banka”, veiksmīgi ir pabeigts darbs pie AS “Grobiņa” saistību
restrukturizācijas plāna izpildes un AS “Grobiņa” vadība var turpināt darbu pie sabiedrības
attīstības stratēģijas, koncentrējoties uz ražošanas apjoma palielināšanu, vienlaicīgi nodrošinot
gan iegūtās produkcijas augstu kvalitāti, gan zemu pašizmaksu.
Bez tam AS “Grobiņa” 2015.gada 25.maijā ir noslēgusi Aizdevuma līgumu ar
komandītsabiedrību FlyCap Investment Fund I AIF par aizdevuma 1 000 000 EUR apmērā
piešķiršanu pa daļām līgumā noteiktā kārtībā, kas stājies spēkā parakstot augstāk minētos
līgumus ar AS “Citadele banka”. Aizdevums tiek izsniegts uz laiku līdz 29.05.2020, ar fiksētu
procentu likmi.
Ņemot vērā augstāk minēto, AS “Grobiņa” vadība ar šo paziņo, ka AS “Grobiņa” auditētais
2014.gada pārskats kopā ar revidenta atzinumu tiks publicēts ne vēlāk kā 2015.gada 02.jūnijā,
kā rezultātā arī paziņojums par sabiedrības akcionāru sapulces sasaukšana par 2014.gada
finanšu pārskata apstiprināšanu tiks publicēts ne vēlāk kā līdz 03.06.2015.
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