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Treść raportu:

Zarząd Spółki CD PROJEKT S.A. (dalej jako „Emitent”) w nawiązaniu do informacji przekazanej w raporcie
bieżącym nr 56/2011 z dnia 24 sierpnia 2011 roku oraz raporcie bieżącym 24/2012 z dnia 23 sierpnia 2012 roku,
informuje o zawarciu w dniu 28 sierpnia 2013 roku przez Emitenta oraz spółkę od niego zależną tj. CDP.pl Sp. z
o.o., aneksu do umowy kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym („Umowa”) zawartej z BRE Bank Spółką Akcyjną
z siedzibą w Warszawie.
Na mocy podpisanego aneksu, Strony postanowiły przedłużyć na kolejny okres jednego roku dostępność salda
debetowego w łącznej kwocie nie przekraczającej 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych), w ramach
posiadanych w BRE Banku S.A. rachunków Emitenta oraz spółki CDP.pl Sp. z o.o., stanowiącego jednocześnie
kwotę udzielonego spółkom kredytu. W myśl postanowień zawartego aneksu, spłata wykorzystanych przez spółki
środków w ramach salda debetowego nastąpić powinna nie później niż do dnia 29 sierpnia 2014 roku.
Jednocześnie wraz z wydłużeniem okresu obowiązywania umowy, w miejsce dotychczasowego zabezpieczenia
kredytu polegającego na cesji na rzecz BRE Bank S.A wierzytelności z tytułu należności handlowych
przysługujących CDP.pl Sp. z o.o. od wybranych kontrahentów handlowych, ustanowiony został zastaw rejestrowy
na zapasach magazynowych CDP.pl Sp. z o.o., do najwyższej kwoty zabezpieczenia wynoszącej 15.000.000 zł
(słownie: piętnaście milionów złotych). Odpowiedniemu wydłużeniu uległy również terminy obowiązywania
pozostałych ustanowionych na potrzeby Umowy zabezpieczeń.
W zakresie innych istotnych postanowień, warunki Umowy nie uległy zmianie.
Kryterium uznania umowy za znaczącą stanowiła łączna wartość objętych nią zobowiązań przekraczająca 10%
kapitałów własnych Emitenta.
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