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Podpisanie aneksu do istotnej umowy - faktoring

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd NTT System S.A. z siedzibą w Zakręcie, zgodnie z §5 ust.1 pkt 3)  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa 
niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014 poz.133), informuje, że w dniu 15 grudnia 2014 r. Spółka 
otrzymała podpisany przez Coface Poland Factoring Sp. z o.o. ("Faktor") aneks do umowy faktoringowej nr 
1090/2010 z dnia 28.05.2010 r. Data aneksu - 05.12.2014 r. 

Aneksem podwyższono maksymalną wysokość zaangażowania Faktora z 50 mln PLN do poziomu 60 mln PLN, z 
przeznaczeniem na transakcje finansowania wierzytelności z przejęciem ryzyka niewypłacalności kontrahentów.

Prawnym zabezpieczeniem roszczeń wynikających z Umowy jest weksel in blanco wystawiony przez Spółkę wraz z 
deklaracją wekslową, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nr 1865 zawartej z COMPAGNIE FRANCAISE 
D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, zastaw rejestrowy na 
zapasach Spółki na łączną kwotę 10 mln PLN oraz cesja praw z umowy ubezpieczenia zapasów Spółki. 

Pozostałe warunki umowy pozostają bez istotnych zmian.

Informacje o zawartej umowie faktoringowej Emitent zawarł w raporcie bieżącym nr 11/2010 z dnia 09 czerwca 
2010 r., nr 26/2012 z dnia 15 listopada 2012 r oraz nr 17/2013 z dnia 06 grudnia 2013 r.

Kryterium uznania ww. umowy za znaczącą jest jej wartość, która przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.
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PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2014-12-15 Jacek Kozubowski Wiceprezes Zarządu Jacek Kozubowski

2014-12-15 Krzysztof Porębski Członek Zarządu Krzysztof Porębski
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