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Temat: Podpisanie przez OPTeam SA aneksu do umowy poręczania.
Raport bieżący nr: 13/2014
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 SA (Emitent) otrzymał informację o podpisaniu przez wszystkie uprawnione
strony aneksu do nr 1 do umowy poręczenia kredytów dla spółki stowarzyszonej
z Emitentem tj. Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności SA z siedzibą
w Rzeszowie (dalej Polskie ePłatności SA). Emitent informował o przytoczonej wyżej umowie
poręczenia w raporcie bieżącym nr 7/2013 z dnia 25.02.2013 r. Przez zawarcie aneksu nr 1
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
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i zobowiązuje się wykonać wszelkie zobowiązania pieniężne spółki Polskie ePłatności
wynikające z umowy wieloproduktowej z dnia 21.02.20011 r. zawartej pomiędzy Bankiem
ING Bank Śląski (dalej: Bank) a spółką Polskie ePłatności. Na podstawie tej umowy Bank
zobowiązał się do udzielenia kredytu odnawialnego dla spółki Polskie ePłatności. W dniu
14.02.2014 r. umowa wieloproduktowa została zmieniona aneksem nr 4, na mocy którego
zmieniono termin udostępnienia limitu kredytowego do dnia 19.05.2014 r. oraz spłaty
kredytu udzielonego w ramach umowy wieloproduktowej, która nie może przekroczyć daty
20.05.2014 r.

Emitent potwierdza zapoznanie się z treścią aneksu nr 4 z dnia 14.02,2014 r. do umowy
wieloproduktowej oraz powtarza oświadczenia złożone w umowie poręczenia z dnia
25.02.2013 r. i zapewnia, że są zgodne z prawdą, a ponadto oświadcza, że wszelkie uchwały,
zgody, decyzje oraz inne czynności niezbędne do zawarcia aneksu do umowy poręczenia
i do wykonania jego postanowień przez Poręczyciela zostały podjęte lub udzielone
i pozostają w mocy. 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 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.
Zarząd OPTeam SA informuje, że ze strony Emitenta poręczenia udzielono bez
wynagrodzenia

