
1 

 

Aneks NR 5 z dnia 2 wrze śnia 2010r. 

do prospektu emisyjnego INTERBUD LUBLIN S.A.  

zatwierdzonego w przez KNF w dniu 16 czerwca 2010 r oku. 
 

Niniejszy Aneks nr 5 został sporządzony w związku z zawarciem przez Emitenta Umowy kredytowej  
nr 23/LCK/L/2010 

Odwołania do stron odnoszą się do prospektu emisyjnego INTERBUD LUBLIN SA opublikowanego w 
dniu 21 czerwca 2010 roku na stronach internetowych Emitenta www.interbud.com.pl oraz 
Oferującego www.bossa.pl 

 
Nr strony i punkt prospektu  

 

str. 314, pkt. 22.1.1 

BYŁO:   

BRAK 

 

 

JEST:  

 

Tabela 74   Zestawienie umów kredytowych zawartych w Banku Polska Kasa Opieki S.A. 

L.p. Data umowy / Nazwa Kwota Termin Warunki kredytu 

Typ kredytu oraz 

istotne postanowienia umowy 

5 09.08.2010 / umowa nr 

23/LCK/L/2010, podpisana 

przez Emitenta w dniu 1 

września 2010r. 

( 

8 000 000,00 do 31.07.2011 

 

Bank udzielił Kredytobiorcy odnawialnego 

kredytu obrotowego przeznaczonego na 

współfinansowanie wybranych kontraktów na 

roboty budowlane w wartości maksymalnie 

50% ich wartości netto. 

 

Bank pobiera: 1)-prowizję przygotowawczą w 

wysokości 0,50% od kwoty kredytu, 2) od 

zaangażowania w wysokości 2,00% p.a. 3) za 

rozpatrzenie wniosku kredytowego w 

wysokości 0,50% kwoty kredytu 4) 

rekompensacyjną w wysokości 0% przy spłacie 

z własnych środków, 0,50% przy spłacie ze 

środków pochodzących z innego banku. 

Oprocentowanie Kredytu jest zmienne, 

ustalone na bazie stawki WIBOR dla 

depozytów 1M z dnia 09.08.2010r. zmienianej 

z częstotliwością co miesiąc kalendarzowy, 

począwszy od dnia 01.09.2010r. powiększonej 

o marżę Banku w wysokości 2,00 p.p. Od 

kapitału przeterminowanego Bank będzie 

pobierał odsetki w wysokości 4 razy stopa 

kredytu lombardowego NBP. 

 

Prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu 

jest: 1) przelew wierzytelności z Umowy nr 

5/06/2009r. z dnia 24.06.2009r. 

przysługujących Kredytobiorcy od kontrahenta 

Lubuska Spółdzielnia Mieszkaniowa, 2) 

przelew wierzytelności z Umowy o roboty 

budowlane nr 1723/RB/2008 z dnia 10 

czerwca 2008r. przysługujących Kredytobiorcy 

od kontrahenta Gminy Lublin 3) weksel 

własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy 

wraz z deklaracją wekslową, 4) oświadczenie 

Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji z 

świadczenia pieniężnego 5) pełnomocnictwo 

do rachunku bieżącego Kredytobiorcy.  
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