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Treść raportu:

Zarząd NTT System S.A. (dalej „Spółka”) z siedzibą w Zakręcie niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym
Spółka otrzymała podpisany przez Bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie (dalej „Bank”) Aneks nr 9 z dnia 14 maja 2020 roku do umowy limitu kredytowego wielocelowego.
Zgodnie z postanowieniami przedmiotowego Aneksu okres kredytowania oraz okres wykorzystania ulega
przedłużeniu o 6 (słownie: sześć) miesięcy, do dnia 30 listopada 2020 roku, począwszy od dnia następnego,
przypadającego po ostatnim dniu okresu kredytowania oraz okresu wykorzystania, wskazanych w
dotychczasowych postanowieniach Umowy, zarówno okres wykorzystania, jak i okres spłaty kredytu upływa z
ostatnim dniem okresu kredytowania.
Termin ważności Gwarancji wystawianych przez PKO BP SA może wykraczać poza okres kredytowania, jednak
nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2021 roku.
Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki.
Aneks nie zmienia pozostałych, istotnych warunków umowy.
Warunki umowy, oprocentowanie, stawki prowizji i opłat bankowych nie odbiegają od powszechnie
stosowanych dla tego rodzaju umów.
Pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a podmiotem, na rzecz którego
ustanowiono ograniczone prawo rzeczowe i osobami nim zarządzającymi nie zachodzą powiązania.
Informacje o zawartej umowie limitu kredytowego wielocelowego Spółka przekazała w raporcie bieżącym nr
16/2015 z 24 września 2015 roku, raportem bieżącym nr 16/2016 z 30 września 2016 roku, raportem bieżącym
nr 26/2017 z 05 października 2017 roku, raportem bieżącym nr 12/2018 z 30 maja 2018 roku, raportem
bieżącym nr 14/2019 z 31 maja 2019 roku oraz w Korekcie Raportu bieżącego nr 14/2019 z 10 czerwca
2019 roku.
Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną wartość
przedmiotowej umowy.
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