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Temat

Informacja o aneksie do Umowy o Linię na Gwarancje Bankowe i Umowy o kredyt w rachunku bieżącym.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść  raportu:

Działając na podstawie § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji 
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 
Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259), Zarząd Eurotel S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że:    

w dniu dzisiejszym wpłynął  Aneks nr 8 dotyczący Umowy o linię na gwarancje bankowe oraz Aneks nr 
A4/360/09/308/04 do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym, podpisane z Bankiem Millenium S.A. z siedzibą w 
Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 A, 02-593 Warszawa, wpisanym do KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy 
dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod nr 0000010186.

Aneksem nr 8 został przedłużony okres obowiązywania Umowy o linię gwarancyjną do dnia 24.06.2013 roku, przy 
czym kwota limitu pozostaje bez zmian do maksymalnej wysokości 2 500 000,00 złotych (słownie: dwa miliony 
pięćset tysięcy złotych).  

Jednocześnie informujemy, że z powyższego limitu, kwota 1 330 000,00 złotych ( słownie: jeden milion trzysta 
trzydzieści tysięcy złotych), jest przeznaczona na zobowiązania wynikające z należytego wykonania Umowy 
Agencyjnej wraz z załącznikami oraz  Umowy Dystrybucyjnej wraz z załącznikami, podpisanych z  Polską Telefonią 
Cyfrową S.A.  

Aneksem nr A4/360/09/308/04 został przedłużony okres obowiązywania Umowy kredytowej w rachunku bieżącym 
do dnia 22.06.2013 roku, przy czym kwota limitu kredytu pozostaje bez zmian, tj do kwoty 5 000 000,00 złotych
(słownie: pięć milionów złotych)  

Pozostałe warunki Umowy o linię na gwarancje bankowe i Umowy o kredyt w rachunku bieżącym pozostały bez 
zmian.  

Warunki Umowy  w rachunku bieżącym Emitent publikował w raportach bieżących nr  RB 108/2009, RB 19/2010, 
RB 24/2011, RB 30/2011 oraz RB 33/2011.  

Kryterium powiązań : brak - transakcje wolnorynkowe z podmiotem nie powiązanym.                                     
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