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Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść  raportu:

Zarząd spółki „Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej 

„Fundusz” lub „Emitent”), informuje iż w dniu 29 kwietnia 2010 r. Spółka Zależna Funduszu – VIS Investments 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. podpisała z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie (Bank) aneksy do umów kredytowych, na podstawie których termin ostatecznej spłaty kredytów został 

wydłużony do dnia 30 kwietnia 2013 r. W umowach kredytowych wprowadzono również możliwość przedłużenia 

okresu kredytowania do dnia 30 kwietnia 2015 r. na wniosek VIS Investments, o ile nie wystąpi przypadek 

naruszenia umów kredytowych. Zmiany dotyczą: umowy kredytu zawartej w dniu 4 czerwca 2008 r. na podstawie 

której Bank udzielił VIS Investments kredytu w wysokości 25.167.324,50 PLN oraz umowy kredytu zawartej w dniu 

7 maja 2009 r., której przedmiotem było udzielenie VIS Investmentys kredytu w wysokości 45.832.675,50 złotych z 

przeznaczeniem na sfinansowanie objęcia emisji obligacji Emitenta,

Obecna struktura kredytu VIS - po zmianie dokonanej aneksami – zakłada spłatę kapitału w wysokości 5.000.000 

PLN w terminie do 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego aż do terminu ostatecznej spłaty kredytu. 

Jednocześnie strony umów kredytowych dokonały zmian warunków oprocentowania – po zawarciu aneksów, 

kredyt jest oprocentowany według zmiennej stawki równej WIBOR (3M) + 4%.

O zawarciu umów kredytowych, Fundusz informował w raportach bieżących nr 18/2009 oraz (RB 21/2008)

Jednocześnie w związku ze zmianą ostatecznej daty spłaty kredytów, dostosowane zostały odpowiednie 

dokumenty zabezpieczeń.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie informacji 

bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 

równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
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