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Temat

Aneks do Umowy o Multilinie- udostępnienie finansowania spółce zależnej. 

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Eurotel S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym został podpisany przez wszystkie 
strony Aneks nr 3 do Umowy o Multilinie nr K00312/2017 z dnia 19 września 2017 roku pomiędzy Santander Bank 
Polska S.A. (dalej: Bank) a Spółką oraz Viamind Sp. z o.o. (spółką zależną od Emitenta) z siedzibą w Warszawie 
(dalej: Kredytobiorcy).

Na mocy podpisanego aneksu Bank udostępnił limit w ramach umowy  Emitentowi oraz  spółce od niego zależnej 
- Viamind Sp. z o.o. Umożliwia to spółkom Grupy Kapitałowej efektywniejsze wykorzystanie udzielonego przez 
Bank limitu.

W ramach aneksu Bank zobowiązał się wobec Kredytobiorców udostępnienia finansowania w łącznej kwocie do 
wysokości limitu 8.000.000,00  (osiem milionów) zł, tym samym podwyższając wysokość ogólnego limitu o kwotę 
2.000.000,00 (dwa miliony) zł , przy czym ograniczono wysokość limitu dla kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 
3.000.000,00 (trzy miliony) zł.

Każde wykorzystanie kredytu przez któregokolwiek Kredytobiorcę obniży kwotę, do której pozostały Kredytobiorca 
będzie mógł skorzystać z kredytu. Kredyt został udzielony z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności 
gospodarczej Kredytobiorców z okresem jego spłaty do dnia 31 sierpnia 2021 roku. Każdy z Kredytobiorców jest 
solidarnie zobowiązany do spłaty należnych Bankowi kwot. Jednocześnie Bank udostępnił Kredytodawcom Linię 
Gwarancyjną do limitu w wysokości 8.000.000 (osiem milionów) zł.

 Zabezpieczeniem umowy jest weksel in blanco.
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