Aneksy

Aneks nr 6
do prospektu emisyjnego spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. zatwierdzonego
Decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Nr DEM/410/24/21/08
W związku z zawarciem w dniu 2 grudnia 2008 r. przez Giełdę Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. umowy kredytu w formie limitu kredytowego
wielocalowego z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A., wprowadza się zmiany:

Autopoprawka nr 1
Na stronie 139, pkt 22.1 in fine Dokumentu Rejestracyjnego (zmienionego aneksem nr 2) dodaje się opis umowy nr 7 w następującym
brzmieniu:
7. Umowa kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego z dnia 2 grudnia 2008 r. zawarta pomiędzy Powszechną Kasą
Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie (Bank) a Emitentem
Bank udziela Emitentowi kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego (zwanego dalej „limitem”) w walucie polskiej w kwocie
2 000 000,00 zł.
W ramach limitu, Bank:
• udziela Emitentowi kredytu w rachunku bieżącym, w walucie polskiej do wysokości 30% limitu;
• udziela Emitentowi kredytu obrotowego odnawialnego, w walucie PLN do wysokości 100% limitu,
Na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności.
Limit został udzielony na okres od 02.12.2008 r. do 01.12.2010 r.
Spłacone kwoty wynikające z wykorzystanego limitu, mogą być w okresie obowiązywania umowy wykorzystane ponownie z pozostałą częścią
limitu.
Oprocentowanie limitu ustalane jest w stosunku rocznym, według stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej, powiększonej
o marżę banku. Stawkę referencyjną stanowi: stopa oprocentowania depozytów 1-miesięcznych oferowanych na warszawskim Rynku
Międzybankowym – WIBOR 1M. Marża Banku wynosi 2,4 p.p.
Spłata wierzytelności Banku, związanych z wykorzystaniem limitu, zabezpieczona jest w następujący sposób:
• klauzula potrącenia środków z rachunku Emitenta prowadzonego w Banku;
• weksle własny in blanco wystawiony przez Emitenta wraz z deklaracją wekslową;
• hipoteka kaucyjna do kwoty 3.000.000 zł, na przysługującym firmie Dom Aukcyjny MEBIS Sp. z o.o. użytkowaniu wieczystym nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Oleckiej 23, oraz stojącym na tej nieruchomości budynku stanowiącym odrębną własność firmy
Dom Aukcyjny MEBIS Sp. z o.o., dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie XV wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi
księgę wieczystą KW nr WA6M/00277322/4;
• przelew wierzytelności pieniężnych z umowy ubezpieczenia nieruchomości wyżej określonej;
• nieodwołalne pełnomocnictwa udzielone przez emitenta na rzecz Banku do pobierania środków z rachunków bankowych prowadzonych przez Bank ING Bank Salski S.A. Oddział w Warszaw, oraz kredyt Bank S.A. II Oddział w Warszawie.
Umowa istotna ze względu na wartość.
Oraz
Autopoprawka nr 2
Str. 50, pkt 10.3 in fine Dokumentu Rejestracyjnego (zmienionego aneksem nr 2) dodaje się:
W dniu 2 grudnia 2008 r. Spółka zawarła umowę kredytu w formie limitu kredytu wielocelowego w PKO Bank Polski S.A. w kwocie 2 mln zł,
przeznaczonego na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności.
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