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Treść raportu:

Zarząd Spółki CD PROJEKT S.A. (dalej jako „Emitent”) w nawiązaniu do informacji przekazanych w raportach
bieżących nr 56/2011, nr 9/2012 oraz nr 15/2013, informuje o zawarciu w dniu 16 maja 2014 roku aneksów do
łączących Emitenta z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie umów kredytowych tj.:
- umowy z dnia 24 sierpnia 2011 roku o kredyt w rachunku bieżącym udzielony łącznie Emitentowi i cdp.pl sp. z
o.o. do kwoty nie przekraczającej łącznie 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych),
- umowy o kredyt obrotowy z dnia 18 kwietnia 2012 roku udzielony Emitentowi w kwocie nie przekraczającej
19.000.000 zł (słownie: dziewiętnaście milionów złotych),
- umowy o kredyt odnawialny z dnia 23 maja 2013 roku udzielony Emitentowi w kwocie nie przekraczającej
11.000.000 PLN (słownie: jedenaście milionów złotych).
Na mocy podpisanych aneksów, zmianie uległy zabezpieczenia banku ustanowione na potrzeby powołanych
umów, poprzez usunięcie z ich zakresu hipoteki umownej na będącej własnością Emitenta nieruchomości
położonej w Nowym Sączu, przy ulicy Nawojowskiej 118 wraz z cesją należności z umowy ubezpieczenia tej
nieruchomości.
W zakresie innych istotnych postanowień, warunki wyżej powołanych umów kredytowych nie uległy zmianie.
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