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FITEN Spółka Akcyjna

Zawarcie umowy kredytu z ING Bankiem Śląskim S.A.
Zarząd Fiten Spółki Akcyjnej w Katowicach ("Spółka") informuje niniejszym, że w dniu 31 października 2012 roku Spółka
zawarła z ING Bankiem Śląskim S.A. w Katowicach ("Bank"), umowę kredytu - umowę o kredyt złotowy obrotowy w formie
linii odnawialnej ("Umowa"), na mocy której Bank postawił do dyspozycji Spółki odnawialny limit kredytowy w wysokości
5.000.000 zł, na okres od dnia 31 października 2012 roku do dnia 27 czerwca 2013 roku, do wykorzystania w formie limitu w
rachunku bankowym Spółki.
Kredyt obrotowy w formie linii odnawialnej podlega oprocentowaniu według zmiennej stopy procentowej ustalonej przez
Bank w oparciu o stawkę WIBOR-1M, powiększonej o wynegocjowaną pomiędzy stronami Umowy marżę Banku. Zgodnie z
Umową spłata udzielonego kredytu powinna nastąpić najpóźniej w dniu 27 czerwca 2013 r.
Zabezpieczenie spłaty wierzytelności Banku wobec Spółki z tytułu udzielonego kredytu odnawialnego stanowi udzielone
przez Spółkę pełnomocnictwo dla Banku do dysponowania środkami Spółki zgromadzonymi na rachunku bankowym Spółki
prowadzonym przez inny bank. Ponadto w celu zabezpieczenia wszelkich zobowiązań wynikających z Umowy, Spółka złożyła
na podstawie art. 97 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 72, poz. 665 z
późn. zm.) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 7.500.000 zł (bankowy tytuł egzekucyjny). Bank uprawniony jest
wystąpić do właściwego sądu o nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności w terminie do dnia 27 czerwca 2016 r.
Pozostałe warunki przedmiotowej Umowy również nie odbiegają od standardowych warunków dla umów tego typu
zawieranych w obrocie gospodarczym.
Zdaniem Zarządu Spółki, zawarcie przedmiotowej Umowy może mieć w przyszłości wpływ na wyniki finansowe osiągane
przez Spółkę.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w
alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Roman Pluszczew - Prezes Zarządu
Sebastian Woźniak - Członek Zarządu
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