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Treść:
Zarząd SferaNET S.A. z siedziba w Bielsku-Białej („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w
dniu 09.11.2015 r. do siedziby Emitenta wpłynęła podpisana obustronnie umowa o kredyt
inwestycyjny z Bankiem Spółdzielczym w Zatorze.
Na mocy tej umowy Bank Spółdzielczy w Zatorze udzielił Spółce kredytu inwestycyjnego w
kwocie 290.000,00 złotych (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),
udostępnianych w ustalonych trzech transzach. Umowa zawarta jest na czas określony od dnia
26 października 2015 roku do dnia 25 października 2016 roku. Kredyt został udzielony na
zasadach rynkowych (oprocentowanie oparte jest na stawce WIBOR 3M powiększonej o
marżę banku).
Środki z kredytu wykorzystane zostaną wyłącznie na następujący cel: finansowanie
końcowych płatności wynikających z zestawień rzeczowo-finansowych stanowiących
załączniki do projektów inwestycyjnych realizowanych przy współudziale środków Unii
Europejskiej w tym:
1. Umowa o dofinansowanie nr POIG.08.04.00-24-263/12-00 Projektu "Internet
szerokopasmowy na Podbeskidziu" o numerze POIG.08.04.00-24-263/12 w ramach działania
8.4 "Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie "ostatniej mili" osi priorytetowej 8.
"Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki" Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 z dnia 22 maja2014 roku.
2. Umowa o dofinansowanie nr POIG.08.04.00-24-157/13-00 Projektu "Sieć
szerokopasmowa w Goleszowie, Ustroniu i Cieszynie" o numerze POIG.08.04.00-24-157/13
w ramach działania 8.4 "Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie "ostatniej mili" osi
priorytetowej 8. "Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki"
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 z dnia 04 czerwca 2014 roku.
3. Umowa o dofinansowanie nr POPW.02.01.00-18-023/14-00 o dofinansowanie Projektu
"Podkarpacka sieć szerokopasmowa – pow. dębicki" o numerze POPW.02.01.00-18-023/14 w
ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013 Osi
Priorytetowej II Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działania II. 1 Sieć
Szerokopasmowa Polski Wschodniej z dnia 27 czerwca 2014 roku.

Spłata kredytu będzie następować w walucie w której został zaciągnięty.

Zabezpieczeniem kredytu są: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową z
wystawienia Kredytobiorcy, przelew na rzecz banku wierzytelności z Umowy o
dofinansowanie nr POIG.08.04.00-24-263/12-00 Projektu "Internet szerokopasmowy na

Podbeskidziu"; przelew na rzecz banku wierzytelności z Umowy o dofinansowanie nr
POIG.08.04.00-24-157/13-00 Projektu "Sieć szerokopasmowa w Goleszowie, Ustroniu i
Cieszynie"; przelew na rzecz banku wierzytelności z Umowy o dofinansowanie nr
POPW.02.01.00-18-023/14-00 o dofinansowanie Projektu "Podkarpacka sieć
szerokopasmowa – pow. dębicki" oraz pełnomocnictwo do rachunku bieżącego.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu
Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na
rynku NewConnect".
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