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Łódź, 28 sierpnia 2018 roku  

 

Raport bieżący nr 35/2018 

 

Aneks do umowy kredytowej Redan SA i Top Secret sp. z o.o. z HSBC 

 

Zarząd Redan S.A. informuje, że został podpisany aneks do umowy o kredyt w rachunku 
bieżącym i linię akredytyw (dalej "Umowa") zawartej w dniu 17 grudnia 2014r. pomiędzy 
Redan oraz Top Secret sp. z o.o. (spółkę zależną od Redan) (dalej "Kredytobiorcy") a bankiem 
HSBC Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie (dalej "Bank"), o której Emitent informował w 
raporcie nr 52/2014 z dnia 20 grudnia 2014 roku. O kolejnych aneksach do w/w Umowy 
Emitent informował w następujących raportach bieżących: raporcie bieżącym nr 21/2015 z 
3.07.2015, raporcie bieżącym nr 32/2015 z 14.10.2015, raporcie bieżącym nr 11/2016 z 
11.05.2016 raporcie bieżącym nr 43/2016 z 30.12.2016, w raporcie bieżącym nr 19/2017 z 
dnia 1 czerwca 2017 r., w raporcie bieżącym nr 33/2017 z dnia 18 października 2017r., w 
raporcie bieżącym nr 36/2017 z dnia 1 grudnia 2017r. oraz w raporcie bieżącym nr 5/2018 z 
dnia 26 lutego 2018r. 
 
Aneks dokonuje modyfikacji zapisów Umowy w zakresie: 

 podwyższenia limitu linii na akredytywy do kwoty 1 600 000 USD oraz wydłużenia 
jego dostępności do dnia 28 czerwca 2019r; 

 obniżenia limitu kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 8 000 000 PLN z 
jednoczesnym wydłużeniem jego dostępności do dnia 28 czerwca 2019 r. Limit będzie 
zmniejszany na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, z wyłączeniem stycznia, 
lutego i marca 2019r., o kwotę 128 000 PLN. Z limitu kredytu w rachunku bieżącym 
będzie korzystać tylko spółka Top Secret sp. z o.o., Redan nie będzie miał możliwości 
korzystania z niego. 

 

Pozostałe postanowienia Umowy, w tym w zakresie zabezpieczeń, nie uległy zmianie. 

 

Podstawa Prawna: 

Art. 17 ust.1 MAR – informacje poufne  
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