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Temat: Zawarcie aneksu do wieloproduktowej umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim S.A.  

 

 

Podstawa prawna wybierana w ESPI: 

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

 

Numer raportu: 11/2018 

 

Treść raportu: 

Zarząd „Bowim” S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu 27 marca 2018r. powziął informację o podpisaniu 

przez ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: "Bank")  aneksu z dnia 23 marca 2018r. do 

Wieloproduktowej Umowy Kredytowej zawartej z Bankiem w dniu 26 lutego 2015r. 

 

Zgodnie z treścią aneksu zwiększono odnawialny Limit Kredytowy Umowy Wieloproduktowej z 12 mln PLN do 

22 mln PLN oraz wydłużono do dnia 28 lutego 2020r. okres dostępności Limitu Kredytowego Umowy 

Wieloproduktowej.  

 

Dodatkowo zgodnie z aneksem: 

1. ostateczny dzień wymagalności złotowych kredytów obrotowych w rachunkach kredytowych o 

charakterze nieodnawialnym, udostępnionych w ramach Umowy Wieloproduktowej nie może 

przekroczyć daty 14 marca 2020r, 

2. ostateczny dzień wygaśnięcia okresu zobowiązania z tytułu gwarancji, udostępnionych w ramach 

Umowy Wieloproduktowej, nie może przekroczyć daty 27 sierpnia 2020r., z zastrzeżeniem, że okres 

zobowiązania nie może przekroczyć 12 miesięcy, 

3. ostateczny dzień wygaśnięcia okresu zobowiązania z tytułu otwartych akredytyw, udostępnionych w 

ramach Umowy Wieloproduktowej, nie może przekroczyć daty 27 sierpnia 2020r., z zastrzeżeniem, że 

okres zobowiązania nie może przekroczyć 180 dni. 

 

Dodatkowo, przedmiotowym aneksem Bank zwiększył wysokość przyznanego obrotowego Kredytu 

Odnawialnego, służącego ewentualnej spłacie całości zadłużenia wobec Banku do wysokości 24,2 mln PLN, 

przedłużając jednocześnie do dnia 3 września 2017 roku okres udostępnienia. 

 

Pozostałe istotne warunki umowy kredytowej nie uległy zmianie. 

 

 

 

Raport ma związek z następującymi raportami Emitenta: 

 

Raport nr 09/2015 – zawarcie umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim SA 

Raport nr 07/2016 – zawarcie aneksu do wieloproduktowej umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim SA 

Raport nr 04/2017 – zawarcie technicznego aneksu do wieloproduktowej umowy kredytowej z ING Bankiem 

Śląskim S.A.  

Raport nr 17/2017 – zawarcie aneksu do wieloproduktowej umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim S.A.  


