
RAPORT BIEŻĄCY NR 5/2020

Temat: Informacja poufna - zawarcie aneksów do umów kredytowych 

Zarząd MEGARON S.A. z siedzibą w Szczecinie informuje, że w dniu dzisiejszym tj, 20 kwietnia

2020 roku otrzymał informację o podpisaniu przez mBank S.A. aneksów do umów kredytowych

z datą zawarcia na 17 kwietnia 2020.

Wyżej wymienione aneksy dotyczą:

1. Umowy kredytowej nr 08/064/17/Z/OB o kredyt obrotowy z dnia 26 maja 2017r., o której

Emitent informował w raporcie ESPI nr 6/2017 z dnia 30 maja 2017r.. Na mocy tego aneksu

termin płatności ostatniej raty kredytu został przesunięty z 25 maja 2020 na 25 listopada

2020 roku.

2. Umowy kredytowej  nr  08/063/17/Z/VV o kredyt  na rachunku bieżącym z dnia 26 maja

2017r., o której Emitent informował w raporcie ESPI nr 6/2017 z dnia 30 maja 2017r. Na

mocy tego aneksu wykorzystanie środków kredytu obrotowego przedłużono do 24 listopada

2020 roku oraz wprowadzono dodatkowe zabezpieczenie kredytu w formie gwarancji  de

minimis  udzielonej  przez  Bank  Gospodarstwa  Krajowego  na  kwotę  3.200.000,00  PLN

(słownie:  trzy miliony dwieście  tysięcy złotych 00/100),  tj.  kwotę gwarancji  stanowiącą

80 % kwoty Kredytu, na okres od dnia wpisu do Rejestru BGK do dnia 24 lutego 2021 roku.

3. Umowy o kredyt inwestycyjny nr 08/085/18/Z/IN, o której Emitent informował w raporcie

ESPI nr 10/2018 z dnia 27 sierpnia 2018r.  Na mocy tego aneksu zawieszono spłatę  rat

kapitałowych w okresie od 01 kwietnia 2020 roku do 31 października 2020 roku.

Jednocześnie  we wszystkich  trzech aneksach  do umów kredytowych  zarząd zobowiązał  się  do

niedokonywania  jakichkolwiek  czynności  prowadzących  do  dystrybucji  środków  pieniężnych

pozostających w przedsiębiorstwie Kredytobiorcy do właścicieli lub innych osób fizycznych lub

prawnych będących powiązanymi organizacyjnie lub kapitałowo z właścicielami w jakiejkolwiek

formie  (w  tym  w  formie  dywidendy,  pobrań  właścicielskich,  pożyczek)  w  terminie  do  dnia

31 grudnia 2020 roku.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardowych postanowień dla tego typu umów.


