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Aneksy do umów kredytowych z bankiem Pekao SA.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informac je poufne.

Treść raportu:

Zarząd KPPD –Szczecinek S.A. informuje o podpisaniu w dniu 15.03.2017 r. z bankiem Pekao SA następujących
aneksów:
1) do umowy na usługę eFinancing, z przeznaczeniem na zapłatę za zakupiony surowiec drzewny nabywany z
Lasów Państwowych. Podpisany aneks zmniejsza limit finansowania z kwoty 5 000 tys. zł do kwoty 2 500 tys. zł
oraz przedłuża ważność umowy do 31.03.2018 r. Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie w stosunku do
prezentowanych w raporcie rocznym za 2015 r.
2) do umowy o kredyt obrotowy w rachunku bieżącym nr 8/2000, w którym podwyższono limity kredytowe do kwoty:
a) 8 500 tys. zł od dnia 15.03.2017 r . do dnia 03.07.2017 r.
b) 7 500 tys. zł od dnia 04.07.2017 r. do dnia 31.03.2018 r.
Zwiększenie dostępnego limitu zostało spowodowane przesunięciem finansowania zakupu surowca drzewnego z
usługi eFinancing na kredyt obrotowy. Ustanowiono dodatkowe zabezpieczenie w postaci hipoteki umownej
łącznej do kwoty 2 500 tys. zł na nieruchomościach położonych w miejscowościach: Sławoborze, ul. Kołobrzeska
27A oraz Kołacz pow. Świdwin.
3) do umowy o kredyt obrotowy nr 3/2002 w wysokości 2 500 tys. zł. Podpisany aneks przedłuża ważność umowy
do 31.03.2018 r.
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