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TXM pozyskało dodatkowe finansowanie
TXM uzyskało 31 mln zł w ramach przyznanego limitu kredytowego w banku ING Bank Śląski.
Środki zostaną wykorzystane na zwiększenie udziału importu bezpośredniego z krajów Dalekiego
Wschodu.
TXM zawarło z bankiem ING Bank Śląski umowę limitu kredytowego, w ramach której udostępniony
został kredyt w łącznej sumie 31 mln zł. Z tego 10 mln zł przyznane zostało jako kredyt na rachunku
bieżącym, 6 mln zł jako gwarancja zabezpieczająca zaciągnięcie kredytu przez spółkę zależną TXM
działającą w Rumunii, zaś kolejne 15 mln zł to limit na akredytywy importowe. Okres kredytowania
został ustalony na 133 miesiące.
„Zawarcie umowy kończy proces uzgodnień finansowania Grupy Kapitałowej, a tym samym
zapewnienia Grupie dwóch stabilnych partnerów finansowych jakimi są PKO Bank Polski S.A. oraz z
ING Bank Śląski S.A. Pozyskaliśmy limity finansowe w postaci kredytów bankowych, limitów
akredytywowych i gwarancyjnych niezbędnych do dalszego rozwoju i ekspansji Grupy” - podkreślił
Bogusz Kruszyński, p.o. Prezesa TXM S.A.
Zdaniem Zarządu TXM obecna struktura finansowania daje możliwość realizowania strategicznych
celów spółki. Środki finansowe dostępne w ramach przyznanych linii kredytowych będą wykorzystane
m.in. na zmianę struktury zakupów poprzez zwiększenie udziału importu własnego. „Wzrost
dostępności limitów akredytywowych umożliwi nam powiększenie zamówień zakupowych w krajach
Dalekiego Wschodu, co jednocześnie przełoży się na zwiększenie atrakcyjności asortymentowej przy
jednoczesnym podwyższeniu marży handlowej” – stwierdził Bogusz Kruszyński.

***
TXM S.A. jest właścicielem ponad 400 sklepów dyskontowych TXM zlokalizowanych na terenie całego kraju oraz
za granicą, w tym w Rumunii, Czachach i na Słowacji. Prowadzi także sprzedaż internetową przez e-sklep
www.txm.pl. Sklepy TXM oferują swoim klientom szeroką gamę odzieży oraz innych artykułów tekstylnych i
gospodarstwa domowego w dobrej jakości i w konkurencyjnych cenach. Firma TXM S.A. (dawniej Adesso S.A.)
została zarejestrowana w Krakowie w 1989 r. Od samego początku swojego istnienia działa w branży tekstylnodziecięcej. TXM S.A. od grudnia 2016 r. jest spółką publiczną, której akcje są notowane na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie. Więcej informacji www.txmsa.pl
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