Now e zasady dotyczące cookies.
Nasz serw is w ykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z w itryny oznacza zgodę na ich zapis lub
w ykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w "Polityce Pryw atności" oraz w "Polityce Cookies".

Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

RSS |

Notowania

Inwestorzy

Spółki

Autoryzowani doradcy

Członkowie rynku

Wersja mobilna | English | Русский

Regulacje

Statystyki

Kontakt

Strona głów na > Spółki > GTS > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Szukaj w serw isie

Raport EBI
GTS

SPÓŁKI
Znajdź spółkę

typ raportu

Raport Current

numer

8/2016

data dodania

2016-03-30 14:43:14

spółka

Geotrans Spółka Akcyjna

zaaw ansow ane
Znajdź spółkę w Infostrefie

Segm enty rynku
GTS
Relacja z debiutu
Raporty EBI GTS
Spółki zagraniczne
Relacje video z debiutów
Raporty spółek
Raporty spółek (EBI)
Raporty spółek (ESPI)
Dokum enty inform acyjne (pdf)
Dobre Praktyki na Rynku
New Connect
FAQ

open in browser PRO version

Zaw arcie aneksu do um ow y o kredyt w rachunku bieżącym
Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą w e Wrocław iu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 30 marca 2016 r. do
siedziby Emitenta w płynął obustronnie podpisany aneks nr 2 z dnia 24 marca 2016 r. do umow y kredytu obrotow ego
na finansow anie bieżącej działalności gospodarczej zaw artej z PKO BP S.A. w dniu 26 marca 2014 r.
Na podstaw ie niniejszego aneksu termin obow iązyw ania umow y kredytow ej dla Spółki został przedłużony od dnia 24
marca 2016 r. do dnia 23 marca 2017 r. Dodatkow o limit kredytow y, określony na podstaw ie w w . umow y, został
podw yższony do w ysokości 1.350.000 zł, tj. o kw otę 650.000 zł. Oprocentow anie kredytu jest zmienne i w ynosi
WIBOR 3M plus marża w stosunku rocznym. Wraz z zaw arciem niniejszego aneksu, w celu zabezpieczenia
roszczeń banku, Zarząd Spółki udzielił praw nego zabezpieczenia m.in. w postaci w eksla in blanco z w ystaw ienia
Emitenta w raz z deklaracją w ekslow ą. Pozostałe w arunki umow y kredytu nie odbiegają od pow szechnie
stosow anych dla tego typu umów .
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Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji w yżej w ymienionej informacji z uw agi na fakt, iż w artość przedmiotow ej
umow y, przekracza 20% w artości kapitałów w łasnych Emitenta, w ykazanej w ostatnim opublikow anym
spraw ozdaniu finansow ym.
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