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Skrócona nazwa emitenta 

         
Bowim  

Temat 
          Zawarcie aneksu do umowy o współpracę z mBank Spółkę Akcyjną (dawniej BRE Bank SA)

Podstawa prawna wybierana w ESPI

        

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd BOWIM S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj 03 grudnia 2013 r. otrzymał 
podpisany przez mBank Spółkę Akcyjną (dawniej BRE Bank SA) z siedzibą w Warszawie 
(dalej: „Bank”) aneks do umowy o współpracy z dnia 27 grudnia 2006 roku.

Zgodnie z zawartą umową, Bank na wniosek Emitenta obniżył wysokość linii wielocelowej dostępnej 
na podstawie zawartej umowy o współpracy z maksymalnej kwoty 29.000.000 PLN do poziomu 
10.000.000 PLN.

Zgodnie z zawartym aneksem ostateczny termin spłaty salda debetowego rachunku bieżącego 
przypada na dzień 13 grudnia 2013 roku a tym samym pierwotny termin dostępności finansowania 
nie ulega zmianie.

Spółka zaznacza że powyższe obniżenie poziomu kredytu związane bezpośrednio z zawarciem
i uruchomieniem umowy linii wielocelowej z BOŚ Bank S.A. (raport bieżący nr 59/2013) było 
planowanym i celowym działaniem Emitenta.

Zabezpieczeniem spłaty wierzytelności Banku z tytułu umowy współpracy jest zastaw rejestrowy 
na wydzielonych zapasach do wysokości 5.000.000 PLN – tym samym w związku ze zmniejszeniem 
wartości linii wielocelowej został on obniżony z wartości 25.000.000 PLN. O dokonaniu 
odpowiedniego wpisu w rejestrze zastawów Emitent poinformuje osobnym raportem.

Wysokość oprocentowania pozostaje bez zmian i oparta jest na zmiennej stopie WIBOR 
dla depozytów jednodniowych w PLN z notowania na 1 dzień roboczy przed datą postawienia 
środków do dyspozycji i przed dniem aktualizacji stopy, powiększonej o rynkową marżę Banku.
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego rodzaju 
umowach. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych.
W pozostałym zakresie umowa pozostała niezmieniona.
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