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Zawarcie umowy kredytowej wieloproduktowej z ING Bankiem Śląskim SA.
Zarząd Fiten Spółki Akcyjnej w Katowicach ("Spółka") informuje niniejszym, Ŝe w dniu 30 marca 2012 roku Spółka zawarła, z
ING Bankiem Śląskim SA w Katowicach, umowę kredytową wieloproduktową, na mocy której ING Bank Śląski postawił do
dyspozycji Spółki odnawialny limit kredytowy w wysokości 10 mln zł, na okres od dnia 30 marca 2012 roku do dnia 13 marca
2013 roku, do wykorzystania w formie: (a) kredytów obrotowych w rachunkach kredytowych, (b) kredytów obrotowych w
rachunkach bankowych Spółki, (c) gwarancji bankowych i promes gwarancji bankowych - a w tym zakresie, przedmiotowa
umowa wieloproduktowa jest umową ramową. Jednocześnie, mocą postanowień tej umowy ING Bank Śląski udzielił Spółce z przeznaczeniem wyłącznie na spłatę wymagalnego zadłuŜenia i wymagalnych zobowiązań Spółki wobec Banku w kwocie do
11 mln zł z tytułów związanych z odnawialnym limitem kredytowym, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym - kredytu
odnawialnego obrotowego w formie linii odnawialnej, na okres od dnia 30 marca 2012 roku do dnia 20 marca 2015 roku - a
w tym zakresie, przedmiotowa umowa wieloproduktowa jest umową kredytu.
Kredyt obrotowy w rachunkach kredytowym, kredyt obrotowy w rachunku bankowy (w ramach odnawialnego limitu
kredytowego), a takŜe kredyt odnawialny podlegają oprocentowaniu według zmiennej stopy procentowej ustalonej przez
Bank w oparciu o stawkę WIBOR-1M, powiększonej o wynegocjowaną pomiędzy stronami marŜę Banku.
Zabezpieczenie spłaty wierzytelności ING Banku Śląskiego wobec Spółki z tytułu udzielonego kredytu odnawialnego stanowi
pełnomocnictwo dla Banku do dysponowania środkami Spółki zgromadzonymi na rachunku bankowym Spółki w innym
banku.
Pozostałe warunki przedmiotowej umowy kredytowej wieloproduktowej nie odbiegają od standardowych warunków dla umów
tego typu.
Zdaniem Zarządu Spółki, zawarcie przedmiotowej umowy kredytowej wieloproduktowej moŜe mieć w przyszłości wpływ na
wyniki finansowe osiągane przez Spółkę.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieŜące i okresowe przekazywane w
alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
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