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Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r., Zarząd Black Lion Fund S.A. („Emitent”) 

informuje, iż spółka zależna Emitenta, Recycling Park Sp. z o.o. z siedzibą w Kamionce („Recycling Park”) 

podpisała w dniu 23 grudnia 2013 r. z Ministerstwem Gospodarki aneks do Umowy zawartej w dniu 27 grudnia 

2012 r o dofinansowanie projektu "Zastosowanie rozwiązań innowacyjnych w celu uruchomienia produkcji szkła 

opakowaniowego"("Umowa o dotację"). 

Na mocy aneksu, termin na spełnienie warunku polegającego na zarejestrowaniu podwyższenia kapitału 

zakładowego Recycling Park o kwotę 25,1 mln PLN został przesunięty z dnia 31 grudnia 2013 r. na dzień 28 lutego 

2014 r. W przypadku niespełnienia ww. warunku Umowa o Dotację ulegnie rozwiązaniu z dniem 1 marca 2014 r. z 

mocą wsteczną od dnia jej zawarcia.

Ponadto aneksem do Umowy o dotację wydłużono o pół roku okres kwalifikowalności wydatków w ramach 

projektu. Po zmianie, okres kwalifikowalności wydatków rozpoczęty 2 września 2013 r., skończy się w dniu 31 

grudnia 2015 r.

Przedłużony został także okres zapewnienia trwałości efektów projektu i utrzymania inwestycji w obrębie danego 

województwa z 3 (trzech) do 5 (pięciu) lat od zakończenia realizacji projektu.
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