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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 19.11.2014 roku wpłynęły podpisane Aneksy do następujących umów 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;
- Umowa o limit wierzytelności nr CRD/L/36365/11.
Aneks nr 3 do umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 został zawarty w dniu 13.11.2014 roku
wprowadzający następujące zmiany: ostateczna spłata kredytu w rachunku bieżącym nastąpi w dniu 31.12.2015r.
oraz ostateczna spłata kredyty rewolwingowego w EUR nastąpi w dniu 31.12.2015r. Ostatni dzień wykorzystania
kredytu w rachunku bieżącym przypada na dzień 31.12.2015 roku oraz ostatni dzień wykorzystania kredytu
rewolwingowego w EUR przypada na dzień 30.12.2015 roku. Pozostałe postanowienia umowy kredytowej wraz z
późniejszymi zmianami pozostają bez zmian.
Postanowienia Aneksu wchodzą w życie z dniem jego podpisania.
Aneks nr 4 do umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/36365/11 został zawarty dnia 13.11.2014 roku zmieniający
dzień ostatecznej spłaty limitu na 31.12.2019r. Ostatni dzień okresu wykorzystania gwarancji to 31.12.2015r.
Pozostałe postanowienia umowy o limit wierzytelności wraz z późniejszymi zmianami pozostaje bez zmian.
Postanowienia Aneksu wchodzą w życie z dniem jego podpisania.
Kryterium uznania ww. umów za znaczące jest fakt, iż ich łączna wartość przekroczyła 10% wartości kapitałów
własnych Emitenta.
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