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Treść raportu:

Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu następujących aneksów do umów kredytowych:
1. W dniu 17.06.2014 r. z bankiem Pekao SA podpisano aneks do umowy kredytowej nr 8/2000. Na mocy tego
aneksu zwiększono kwotę kredytu obrotowego w rachunku biężącym z 3.500 tys. zł do 5.000 tys. zł. Pozostałe
warunki, w tym dotyczące zabezpieczeń, nie uległy zmianie w stosunku do prezentowanych w komunikacie 2/2014
z dnia 28.03.2014 r.
2. W dniu 18.06.2014 r. z bankiem PKO BP SA podpisano aneks do umowy o kredyt w formie limitu kredytowego
wielocelowego o wartości 6.000 tys. zł, na mocy którego limit ten zostal zmniejszony do kwoty 4.500 tys. zł, z
terminem ważności do 25.06.2015 r. Pozostałe warunki, w tym dotyczące zabezpieczeń, nie uległy zmianie w
stosunku do prezentowanych w komunikacie 25/2011 z dnia 27.06.2011 r.
Podpisanie powyższych aneksów nie wpływa na zwiększenie zaangażowania kredytowego Spółki i jest związane z
przesunięciem kredytu obrotowego z banku PKO BP SA do banku Pekao SA.
Jako kryterium umowy znaczącej przyjęto przekroczenie progu wartości 10% kapitałów własnych w wyniku
zawarcia kolejnych umów z tym samym podmiotem w okresie ostatnich 12 miesięcy.
Pomiędzy KPPD-Szczecinek SA i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę a bankiem Pekao SA i PKO
BP SA nie występują jakiekolwiek powiązania poza zwykłymi kontaktami handlowymi.
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