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Treść raportu: 

 

Zarząd Kino Polska TV S.A. (zwanej dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 3 lipca 2013 roku 

pomiędzy Kino Polska TV S.A. a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie 

(zwanym dalej: „Bank”) podpisany został Aneks nr 7 do umowy nr 3/2008 kredytu w rachunku 

bieżącym (zwanym dalej: „Kredyt”) z dnia 10 kwietnia 2008 r. wraz z aneksami.  

 

Przedmiotem niniejszego Aneksu jest odnowienie linii kredytowej w rachunku bieżącym  

Kino Polska  TV S.A. w wysokości 5 000 000 zł (słownie: pięć milionów złotych). Zgodnie  

z postanowieniami Aneksu termin spłaty Kredytu upływa w dniu 30.06.2014 r.  

 

Termin wykorzystania dotychczas obowiązującej linii kredytowej w rachunku bieżącym  

w wysokości 5 000 000 zł (słownie: pięć milionów złotych) upłynął z dniem 28 czerwca 2013 roku  

(o ustanowieniu linii kredytowej w rachunku bieżącym Kino Polska TV S.A. informowała raportem 

nr 35/2012). 

 

Pozostałe warunki umowy kredytu w rachunku bieżącym nie uległy zmianie. 

 

Oprocentowanie Kredytu jest zmienne, ustalone na bazie stawki WIBOR 1M z każdego  

dnia + marża banku. 

 

Prawnym zabezpieczeniem spłaty Kredytu jest złożony przez Spółkę do dyspozycji Banku weksel 

in blanco, oświadczenie o poddaniu się przez Kino Polska TV S.A. egzekucji do kwoty 

10 000 000 mln zł (słownie: dziesięć milionów złotych) obejmującej ewentualne roszczenia Banku 

z tytułu umowy kredytu w rachunku bieżącym nr 3/2008 oraz udzielenie Bankowi pełnomocnictwa 

do dysponowania środkami pieniężnymi na rachunkach bieżących Spółki. 

 

W niniejszym Aneksie nie zostały zawarte zastrzeżenia dotyczące warunku lub terminu.  

Nie zawiera on także postanowień dotyczących kar umownych, które mogą przekroczyć 

równowartość co najmniej 10% wartości umowy lub wyrażoną w złotych równowartość  

200 000 euro. 
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