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Skrócona nazwa emitenta
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Temat

Aneks do Umowy Ramowej Wielozadaniowej spółki stowarzyszonej oraz zmiany w zobowiązaniach Emitenta.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym został podpisany i wszedł w życie Aneks nr 5 do umowy Ramowej 
na Linię Wielozadaniową nr LW/16000044, z dnia 21 listopada 2016 roku,
pomiędzy Santander Bank Polska S.A. (wcześniej Deutsche Bank Polska SA) zwanym dalej Bankiem, a Soon 
Energy Poland Spółką z o. o. z siedzibą w Warszawie zwaną dalej kredytobiorcą, stowarzyszoną z Emitentem.

 
W ramach aneksu Bank zobowiązuje się wobec kredytobiorcy (Soon Energy Sp. z o.o.) do świadczenia Usług do 
wysokości MultiLinii w kwocie 7.500.000,00( siedem milionów) PLN.

Aneksem nr 5 wydłużono okres dostępności produktu multilinii do dnia 31 sierpnia 2021 roku.

Zmianie uległa wysokość prowizji i opłat pobieranych przez Bank za bieżący okres finansowania wynikające ze 
zmiany marży Banku.

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

 
Odpowiedzialność Emitenta wobec Banku obecnie obejmuje zobowiązania do wysokości półtorej kwoty limitu 
udostępnionego kredytobiorcy przez Bank.

Zabezpieczeniem  zobowiązania jest  oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art.777 § 1 Kodeksu 
postepowania cywilnego o treści uzgodnionej z Bankiem.

Kumulatywne przystąpienie do długu, o którym mowa powyżej nie prowadzi do wstąpienia Emitenta w całokształt 
pozycji prawnej kredytobiorcy (Soon Energy Poland Sp. z o.o.) jako strony kredytu, lecz skutkuje ponoszeniem 
odpowiedzialności za wynikające z umowy kredytu zobowiązania kredytobiorcy i zobowiązaniem do spłaty 
ewentualnego długu wraz ze wszelkimi należnościami ubocznymi solidarnie z kredytobiorcą zgodnie z warunkami 
kredytu określonymi w umowie.

Eurotel Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

EUROTEL S.A. Handel (han)

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

80-126 Gdańsk

(kod pocztowy) (miejscowość)

Myśliwska 21

(ulica) (numer)

058 5203819 - 20 058 5203819 w 40

(telefon) (fax)

gdansk@eurotel.pl www.eurotel.pl

(e-mai l) (www)

5861584525 191167690

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Komisja Nadzoru Finansowego

1



RB 14 2020EUROTEL S.A.

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2020-08-31 Tomasz Basiński Wiceprezes Zarządu

2020-08-31 Krzysztof Stepokura Prezes Zarządu

Komisja Nadzoru Finansowego

2


