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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 23.02.2015  r. został podpisany aneks („Aneks”) do 
umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Bank”) z dnia 22 
listopada 2012 r. („Umowa”), której dotyczył raport bieżący nr 2/2015  z dnia 23 stycznia 2015 r.

Przedmiotem Umowy zmienionej Aneksem jest przedłużenie terminu udostępniania przez Bank produktów 
bankowych Spółce oraz zmiana wysokości limitu dostępnych produktów bankowych tj. udzielanie gwarancji 
bankowych wystawianych przez Bank na wniosek Spółki do kwoty 13.000.000,00 zł, obsługa walutowych transakcji 
terminowych oraz transakcji opcji walutowych do kwoty stanowiącej równowartość 17.000.000,00 zł.

Łączna wysokość limitu wierzytelności udzielonego na mocy Umowy wskutek zawartego Aneksu wynosi obecnie 
60.000.000,00 zł.

Oprocentowanie Kredytu zostało ustalone na warunkach rynkowych.

Terminem ostatecznej spłaty wszelkich należności z Umowy jest 31 marzec 2016 roku. 

Zabezpieczeniem spłaty należności Banku wynikających z Umowy jest m. in. hipoteka 
do kwoty 19.200.000 zł na prawie użytkowania wieczystego gruntu przysługującego Spółce oraz zastaw na 
zapasach. 
Umowa  zmieniona Aneksem została uznana za umowę 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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