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Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt. 7 oraz § 13 Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Treść raportu:
Zarząd OPTeam S.A. (Emitent, Spółka) otrzymał informację o podpisaniu przez wszystkie
uprawnione strony aneksu do nr 3 do umowy poręczenia kredytów dla spółki stowarzyszonej
z Emitentem tj. Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A. z siedzibą
w Rzeszowie (dalej Polskie ePłatności S.A.). Emitent informował o przytoczonej wyżej
umowie poręczenia w raporcie bieżącym nr 7/2013 z dnia 25.02.2013 r. oraz nr 13/2014
z dnia 18.02.2014r. i nr 25/2014 z dnia 21.05.2014 r.
Przez zawarcie aneksu nr 3 do umowy poręczenia z dnia 25.02.2013 r. Emitent działając jako
Poręczyciel oświadcza, że zgodnie z warunkami umowy poręczenia oraz przepisami polskiego
prawa udziela poręczenia solidarnie z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A.
i zobowiązuje się wykonać wszelkie zobowiązania pieniężne spółki Polskie ePłatności S.A.
wynikające z Umowy Wieloproduktowej nr 676/2011/00003875/00 z dnia 21.02.2011 r.
Powyższa umowa została zawarta pomiędzy Bankiem ING Bank Śląski (dalej: Bank) a spółką
Polskie ePłatności S.A. Umowa ta została zmieniona aneksem nr 6, na mocy którego:
- zmniejszono limit kredytowy do 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych) z terminem
dostępności do 19.05.2015 r.;
- zmniejszono kredyt odnawialny w formie linii odnawialnej do kwoty 4.000.000,00 zł (cztery
miliony złotych zero groszy) z dostępnością do dnia 07.07.2015 r.
Emitent na mocy aneksu nr 3 do umowy poręczenia powtarza oświadczenia złożone w tej
umowie i zapewnia, że są zgodne z prawdą. Jednocześnie Spółka informuje, że w związku ze
zmniejszeniem wysokości kredytów wynikających z Umowy Wieloproduktowej, uległo
zmniejszeniu zobowiązanie Spółki poddania się egzekucji bankowej do kwoty 6.000.000,00 zł
(sześć milionów złotych zero groszy) w terminie do dnia 07.07.2018 r.
Zobowiązania
poręczycieli solidarnych wynikające z umowy poręczenia obejmują
w szczególności całkowitą spłatę kwoty głównej, wszelkie odsetki, prowizje, opłaty i koszty

w przypadku, gdy spółka Polskie ePłatności S.A. nie wywiąże się z zobowiązań w terminie
i w sposób przewidziany Umową Wieloproduktową. Jednocześnie aneks do umowy
poręczenia stanowi, że wszelkie pozostałe postanowienia tejże umowy nie ulegają zmianie.

