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Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu nr 17/2015 z 20 października 2015r. Zarząd Tarczyński S.A. (Emitent) informuje, że w dniu
dzisiejszym powziął informację o obustronnym podpisaniu aneksu do umowy faktoringu nr 2137/2994/2014 z dnia
5 lutego 2014 r.(finansowanie dostaw) zawartej pomiędzy Emitentem a BZWBK Faktor Sp. z o.o. W związku z
powyższym ustalono, że umowa obowiązywać będzie bezterminowo, a limit, który się nie zmienił i wynosi 12 mln.
zł, obowiązywać będzie do 30 kwietnia 2017 roku.
W nawiązaniu do raportu nr 7/2015 z 18 maja 2015 roku Zarząd Tarczyński S.A. (Emitent) informuje, że w dniu
dzisiejszym powziął informację o obustronnym podpisaniu aneksu do umowy faktoringu nr 1861/2368/2013 z dnia
28 stycznia 2013 roku (usługi faktoringowe bez przejęcia ryzyka) zawartej z BZ WBK Faktor Sp. z o.o. W wyniku
aneksu zmianie uległ okres obowiązywania limitu, który obowiązywać będzie do 30 kwietnia 2017 roku. Kwota
limitu nie uległa zmianie i wynosi 30 mln zł.
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, że wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych
Emitenta.
Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku. w sprawie
informacji bieżących i okresowych.
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