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Treść raportu:

Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 27.03.2014 r. z bankiem Pekao SA następujących 
aneksów:

1. do umów o kredyty krótkoterminowe: nr 3/2002 w wysokości 2.500 tys. zł i nr 8/2000 w wysokości 3.500 tys. zł. 
Podpisane aneksy przedłużają ważność tych umów kredytowych do dnia 31.03.2015 r. oraz obniżają wysokość 
prowizji i marży. Pozostałe warunki, w tym dotyczące zabezpieczenia ww kredytów, nie uległy zmianie w stosunku 
do prezentowanych w raporcie rocznym za 2013 r.

2. do umowy na usługę e-financing finansowanie dostawców, z przeznaczeniem na zapłatę za zakupiony surowiec 
drzewny nabywany z Lasów Państwowych. Podpisany aneks przedłuża ważność tej umowy do dnia 31.03.2015 r. 
oraz obniża wysokość prowizji i marży. Pozostałe warunki, w tym dotyczące wysokości limitu oraz zabezpieczeń nie 
uległy zmianie w stosunku do prezentowanych w raporcie rocznym za 2013 r.

3. do umowy o udzielenie gwarancji bankowej zabezpieczającej zapłatę za surowiec drzewny nabywany z Lasów 
Państwowych. Podpisany aneks zwiększa kwotę gwarancji z 7 mln zł do 8 mln zł, głównie z uwagi na wzrost cen 
surowca leśnego oraz wyższy poziom jego zakupów. Pozostałe warunki, w tym zabezpieczenia, nie uległy zmianie 
w stosunku do prezentowanych w raporcie rocznym za 2013 r.

Jako kryterium umowy znaczącej przejęto 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 nie 
występują jakiekolwiek powiązania poza zwykłymi kontaktami handlowymi.
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