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Treść raportu:

Zarząd ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie („Emitent”) powiadamia, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację 

od Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bankˮ) o podpisaniu aneksu do Umowy o MultiLinię z 

dnia 12 marca 2015 r., zawartej pomiędzy Bankiem a Stolbud Włoszczowa S.A., Stolbud Pszczyna S.A. i Kortrak 

Sp. z o.o. („Kredytobiorcy), do której Emitent przystąpił po stronie Kredytobiorców na mocy aneksu z dnia 30 

czerwca 2017 r. Emitent przekazywał informacje na temat powyższej umowy raportami bieżącymi: nr 15/2017, nr 

18/2018, nr 28/2018, nr 38/2018.

Na mocy przedmiotowego aneksu przedłużono do dnia 30 września 2019 r. termin dostępności oraz całkowitej 

spłaty udzielonego kredytu. Jednocześnie ustalono, iż maksymalną wysokość kredytu będzie stanowiła kwota 

20.000.000,00 PLN. Emitent i pozostali Kredytobiorcy mogą korzystać z kredytu w ramach przysługujących im 

limitów, przyznanych przez Bank w określonych terminach do dnia 30 września 2019 r. Zgodnie z zawartym 

aneksem Emitent ma możliwość zaciągania zobowiązań do maksymalnej kwoty udzielonego kredytu. Ponadto do 

dnia 30 września 2019 r. przedłużono okres, w którym Bank zobowiązał udzielać określonych gwarancji na 

podstawie dyspozycji składanych przez Emitenta i pozostałych Kredytobiorców w ramach przysługujących im 

limitów.
Pozostałe zmiany, które zostały wprowadzone do powyższej umowy na mocy przedmiotowego aneksu, dotyczą 

warunków nieodbiegających od powszechnie stosowanych w tego rodzaju umowach. 
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