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Zawarcie aneksów do umów znaczących z Alior Bank

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

1. Zarząd NEWAG S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym zawarty został aneks do umowy 
kredytowej z dnia 11 marca 2015 r. zawartej przez Spółkę z Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”),             
o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 11/2015 („Umowa”).

Przedmiotem aneksu do Umowy jest przedłużenie terminu ostatecznej spłaty wszelkich zobowiązań z tytułu 
Umowy z 31 listopada 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Zabezpieczenia kredytu oraz pozostałe warunki Umowy nie uległy istotnym zmianom. 

Umowa została uznana za znaczącą, ponieważ jej wartość przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki.

2. Zarząd NEWAG S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym zawarty został aneks do umowy 
kredytowej z dnia 27 lutego 2012 roku zawartej przez Spółkę z Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”),      
o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 11/2015 („Umowa”).

Przedmiotem aneksu do Umowy jest przedłużenie terminu ostatecznej spłaty wszelkich zobowiązań z tytułu 
Umowy z 25 kwietnia 2016 r. do 2 maja 2016 r. oraz zwiększenie kwoty kredytu udzielonego na podstawie Umowy 
z kwoty 50.000.000 zł do 70.000.000 zł.

Zabezpieczenia kredytu oraz pozostałe warunki Umowy nie uległy istotnym zmianom. 

Umowa została uznana za znaczącą, ponieważ jej wartość przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa 
niebędącego państwem członkowskim. 
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