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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, informuje o zawarciu w dniu 19 grudnia 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 S.A. z siedzibą w Warszawie (obecnie działającej pod firmą mBank 

S.A.).

Na mocy podpisanego aneksu, Strony postanowiły przedłużyć na okres dwóch lat (tj. do dnia 30 grudnia 2015 

roku) dostępność salda debetowego, w ramach posiadanych w mBank S.A. rachunków Emitenta oraz spółki 

cdp.pl sp. z o.o. Zgodnie z treścią aneksu, spłata udostępnionego spółkom limitu kredytowego w łącznej kwocie 

nie przekraczającej 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) nastąpić powinna nie później niż do dnia 31 

grudnia 2015 roku. Odpowiedniemu wydłużeniu uległy również terminy obowiązywania zabezpieczeń 

ustanowionych na potrzeby Umowy.

Jednocześnie w ramach uzgodnionych warunków kredytowych znacznemu obniżeniu uległy koszty związane z 

obsługą przyznanej spółkom linii kredytowej, w tym marża odsetkowa banku oraz prowizja od zaangażowania.

W zakresie innych istotnych postanowień, warunki Umowy nie uległy zmianie.
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