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Treść raportu:

Zarząd Eurocash S.A. („Emitent”) informuje, Ŝe w dniu 29 marca 2012 zawarty został przez Tradis Sp. z o.o.
("Spółka") aneks do umowy kredytu w rachunku bieŜącym (nr 2010/141/DDF) z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.
("Bank"), na mocy którego kwota udzielonego przez Bank Spółce kredytu uległa zmniejszeniu ze 121.000.000,00
do 50.000.0000,00 PLN. Jednocześnie został wydłuŜony termin spłaty przedmiotowego kredytu z 31 marca 2012 r.
do 30 kwietnia 2012 r.
Zobowiązania Spółki z tytułu udzielonego kredytu poręczone zostały przez Emitenta. Poręczenie obejmuje
wynikające z w/w umowy kredytowej zobowiązania Spółki, a w szczególności zobowiązania z
tytułu kredytu, odsetek i prowizji, w tym kosztów egzekucji, w przypadku gdy Spółka nie wywiąŜe się z zobowiązań w
terminach oznaczonych w wymienionej powyŜej umowie kredytowej, do łącznej kwoty 75.000.000 PLN
(siedemdziesiat pięć milionów złotych).
Emitent, w trybie art. 97 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe złoŜył oświadczenie o
poddaniu się egzekucji prowadzonej na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty
75.000.000 PLN (siedemdziesiat pięć milionów złotych), z jednoczesnym uprawnieniem Banku do
wystąpienia do sądu o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do dnia
30 kwietnia 2015 roku.
Spółka, jest spółką zaleŜną od Emitenta, w której Emitent posiada 100 % kapitału zakładowego.
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