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Treść raportu:  

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2014 z dnia 21 lutego 2014 roku i raportu nr  21/2013 z dnia 

7 czerwca 2013 roku, Zarząd ACTION S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 15 grudnia  2014 roku, 

otrzymał informację o  podpisaniu przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie aneks 

nr 20 z dnia 4 grudnia 2014 roku do Umowy kredytu w rachunku bieżącym nr 2005/1006392654  

z dnia 14 czerwca 2005 roku. 

 

Na podstawie aneksu nr 20 wysokość udzielonego Emitentowi odnawialnego wielowalutowego 

kredytu w rachunku bieżącym w złotych polskich (PLN), lub w dolarach amerykańskich (USD) lub euro 

(EUR) pozostaje w niezmienionej kwocie nieprzekraczającej 100.000.000,00 zł. Zmianie natomiast 

ulegają limity udostępnianego kredytu w walutach obcych, które pierwotnie można było wykorzystać 

do równowartości 50.000.000,00 zł w walutach USD i EUR. 

Po zmianie wprowadzonej powyższym aneksem kwota limitu kredytu w złotych polskich może być  

w pełni wykorzystana w walutach PLN, USD i EUR. 

 

Termin wykorzystania kredytu nie uległ zmianie i trwa: 

- do 31 stycznia 2015 roku,  

- w przypadku skorzystania przez Emitenta z opcji dwukrotnego Automatycznego Przedłużenia  po 

spełnieniu przewidzianych warunków,  Automatyczne Przedłużenie trwa odpowiednio do dnia 31 

stycznia 2016 roku, a następnie do dnia 31 stycznia 2017 roku. 

 

Prawne zabezpieczenia spłaty kredytu w rachunku bieżącym nie uległy zmianie. 

 

Ponadto Zarząd ACTION S.A. otrzymał 15 grudnia 2014 roku informację o podpisaniu  przez Bank 

Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie aneksu nr 1 do Umowy kredytu inwestycyjnego Nr 

2014/126/DDF z dnia 5 grudnia 2014 roku zawartej między Emitentem, a wyżej wymienionym 

Bankiem, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 26/2014 z dnia 22 maja 2014 roku. 

 



 

Na mocy aneksu nr 1 wysokość nieodnawialnego kredytu inwestycyjnego nie uległa zmianie i wynosi 

50.000.000,00 zł. Zmianie natomiast ulega termin wykorzystania kredytu, który przypada obecnie na 

dzień 31 marca 2015 roku (pierwotnie był to 31 grudnia 2014 roku). Termin ostatecznej spłaty 

kredytu nie uległ zmianie i przypada na dzień 31 grudnia 2018 roku. 

Zmianie nie uległy również prawne zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego. 

 

 

Umowy kredytów zostały uznane za umowy znaczące z uwagi na fakt, iż wartość przedmiotu umów 

przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. 

 

 


