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Treść raportu:

Zgodnie z §5 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Patentus S.A.(„Spółka”) informuje
iż w dniu 11.05.2016 roku wpłynął podpisany Aneks do następującej umowy o limity wierzytelności zawartych
pomiędzy Spółką a Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Bank”):
- Umowa o limit wierzytelności na CRD/L/36366/11.
Aneks do umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 został zawarty w dniu 29.04.2016 roku wprowadzający
następujące zmiany: kwota górnego limitu na podstawie niniejszej umowy: 10.300.000,00 PLN w formach
wykorzystania: kredyt w rachunku bieżącym: 8.600.000,00 PLN; kredyt rewolwingowy w EUR 217.500,00;
gwarancje bankowe do kwoty stanowiącej równowartość 2.000.000,00 PLN. Ostatni dzień okresu wykorzystania:
kredyt w rachunku bieżącym: 31.10.2016 roku; kredyt rewolwingowy: 15.09.2015 roku; gwarancje: 29.04.2016
roku. Dzień ostatecznej spłaty produktu: kredyt w rachunku bieżącym: 31.10.2016 roku; kredyt rewolwingowy:
31.12.2016 roku; gwarancje: 31.12.2019 roku.
Pozostałe warunki przedstawione w raporcie bieżącym 4/2016 z dnia 29.01.2016 roku pozostają bez zmian.
Według wiedzy Spółki pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Spółkę a Bankiem nie
istnieją żadne powiązania.
Kryterium uznania ww. umów za znaczące jest fakt, iż wartość przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych
Emitenta.
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