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Treść raportu:

Zarząd Eurotel S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał podpisany aneks nr 16 do Umowy Ramowej Linii
Wielozadaniowej, zawartej 24 czerwca 2008 roku między Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy
Al. Armii Ludowej 26, zwanym dalej Bankiem a Viamind Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Taborowej 20,
zwanym dalej Kredytobiorcą, w której Emitent posiada 100% udziałów.
W ramach Umowy Linii Wielozadaniowej Bank udostępnia Kredytobiorcy:
- Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym do kwoty 7.300.000,00 zł ( słownie: siedem milionów trzysta tysięcy
złotych), okres kredytowania: do dnia 28.06.2019 r.
- Linię Gwarancyjną do kwoty 2.700.000,00 zł ( słownie: dwa miliony siedemset tysięcy złotych), okres
obowiązywania linii: do dnia 30.06.2020 r.
Oprocentowanie WIBOR 1M plus określona stawka na warunkach rynkowych.
Pozostałe warunki nie odbiegają od innych tego rodzaju transakcji rynkowych oraz są podobne do dotychczas
obowiązujących.
Zabezpieczeniem powyższej wierzytelności jest przystąpienie Emitenta do długu, weksel własny In blanco
kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie właściwych
przepisów prawa bankowego, jak również weksel i deklaracja wekslowa oraz oświadczenie o poddaniu się
egzekucji Emitenta.
Odpowiedzialność Emitenta wobec Banku obejmuje zobowiązania maksymalnie do wysokości
20 000 000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych) i obowiązuje do dnia 30.06.2023 roku.
Kryterium raportowania: transakcja dotycząca podmiotu powiązanego.
Podstawa prawna: § 5, ust.1, pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.

Eurotel Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
EUROTEL S.A.

Handel (han)

(skróc ona nazwa emitenta)
80-126

(sektor wg. klasyfikac ji GPW w W-wie)

Gdańsk

(kod poc ztowy)

(miejscowość)

Myśliwska

21
(ulica)

58 5203819 - 20

(numer)
58 5203819 w 202

(telefon)
ri@eurotel.pl

(fax)
www.eurotel.pl

(e-mail)
5861584525

(www)
191167690

(NIP)

(REGON)

Komisja Nadzoru Finansowego

1

EUROTEL S.A.

RB 25 2017

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkc ja

2017-07-17

Tomasz Basiński

Wic eprezes Zarządu

2017-07-17

Krzysztof Stepokura

Prezes Zarządu

Podpis

Komisja Nadzoru Finansowego

2

