
RB 62 2015NEWAG S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 62 / 2015

Data sporządzenia: 2015-11-10

Skrócona nazwa emitenta

NEWAG S.A.

Temat

Aneks do umowy znaczącej z Bankiem Handlowym

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd NEWAG S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka oraz Bank Handlowy S.A. 
z siedzibą w Warszawie („Bank”) zawarły aneks („Aneks”) do umowy kredytowej, o której Spółka informowała 
raportami bieżącym nr 12/2015 i 39/2015 („Umowa”).

Przedmiotem Aneksu jest aktualizacja harmonogramu spłaty kredytu, przedłużenie terminu ostatecznej spłaty 
kredytu do dnia 18 stycznia 2016 r. (poprzednio 22 grudnia 2015 r.) oraz ustalenie kwoty kredytu
na 128.300.000,00 zł (poprzednio 128.310.000,00 zł). 

Pozostałe istotne postanowienia Umowy, w tym zabezpieczenia kredytu, nie uległy zmianie, z zastrzeżeniem, że 
przedłużono okres poręczenia udzielonego przez podmiot zależny – NEWAG IP Management sp. z o.o. w Nowym 
Sączu do dnia 31 lipca 2016 r. (poprzednio 30 czerwca 2016 r.) i ustalono kwotę poręczenia na 153.960.000,00 zł 
(poprzednio 153.972.000,00 zł).

Pozostałe postanowienia Umowy zmienionej Aneksem nie odbiegają od postanowień stosowanych powszechnie 
dla tego typu umów.

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

§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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