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Informacja o zmianie wysokości zobowiązań Emitenta w ramach umowy Ramowej Wielozadaniowej spółki
zaleŜnej.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieŜące i okresowe

Treść raportu:

Działając na podstawie § 5, pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie
informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równowaŜne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259), Zarząd Spółki informuje, Ŝe w dniu dzisiejszym
drogą elektroniczną otrzymał informację dotyczącą podpisania aneksu nr 9 do umowy Ramowej Linii
Wielozadaniowej, zawartej dnia 24 czerwca 2008 roku między Deutsche Bank PBC SA zwany dalej Bankiem a
Viamind Sp z o.o. zwanym dalej kredytobiorcą z siedzibą w Warszawie, w której Emitent posiada większościowy
pakiet 70% udziałów.

W ramach Umowy Ramowej Linii Wielozadaniowej bank udostępnia kredytobiorcy:
Produkty kredytowe:
- kredyt obrotowy w Rachunku BieŜącym
Instrumenty kredytowe:
- linie gwarancyjną
Charakter Linii Wielozadaniowej:
- linia wielozadaniowa nieodnawialna

Podpisany aneks potwierdza przystąpienie Emitenta do długu w zakresie zobowiązań wynikających z Ramowej
Linii Wielozadaniowej do wysokości 4 080 000 zł (słownie: cztery miliony osiemdziesiąt tysięcy złotych).
Przystąpienie do długu nie prowadzi do wstąpienia Emitenta w całokształt pozycji prawnej kredytobiorcy jako
strony kredytu, lecz skutkuje ponoszeniem współodpowiedzialności wraz z kredytobiorcą.
Zabezpieczeniem powyŜszej wierzytelności jest weksel własny In blanco kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową
oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie właściwych przepisów Prawa bankowego, jak równieŜ
weksel i deklaracja wekslowa oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji Emitenta.
Obecnie odpowiedzialność Emitenta wobec Banku obejmuje zobowiązania maksymalnie do wysokości
8 160 000 zł (słownie: osiem milionów sto sześćdziesiąt tysięcy złotych) i obowiązuje do dnia 30 czerwca 2015
roku.

Kryterium raportowania: transakcja dotycząca podmiotu zaleŜnego.
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