
Korekta raport bieŜącego nr 5/2012 z dnia 08-11-2012 

Wydawnictwa  Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie ("Spółka" lub „WSiP”) niniejszym dokonuje 
korekty raportu bieŜącego nr 5/2012 z dnia 8 listopada 2012, zatytułowanego " Zawarcie znaczących umów kredytowych 
z Bankiem Handlowym oraz Bankiem DnB Nord Polska / Signing of credit agreements with Bank Handlowy and DnB 
Nord Bank Polska ".  
Powodem dokonania korekty jest uzupełnienie informacji o Zgromadzeniu Obligatariuszy oraz uzupełnienie dat zawarcia 
umów kredytowych. 

 
Treść raportu 5/2012 z dnia 8 listopada 2012 po dokonaniu korekty: 

Zarząd Spółki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie ("Spółka" lub „WSiP”) 
informuje, iŜ w dniu 5 listopada 2012 r. odbyło się Zgromadzenie Obligatariuszy WSiP które podjęło uchwałę wyraŜającą 
zgodę na podpisanie aneksów do umów zabezpieczeń oraz innych dokumentów przez Administratora Zastawu o których 
Spółka informowała w zaproszeniu dla Obligatariuszy opublikowanym na stronie Spółki w dniu 25 października 2012 
roku. Na podstawie zmienionych dokumentów zabezpieczeń, Spółka ustanawia zabezpieczenie spłaty kredytu w 
rachunku bieŜącym, udzielonego przez Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna w dniu 5 listopada 2012 r. oraz 
spłaty linii kredytowej udzielonej przez Bank DnB Nord Polska S.A. w dniu 7 listopada 2012 r.  

Zarząd Spółki informuje, Ŝe na podstawie umowy kredytu w rachunku bieŜącym z dnia 5 listopada 2012 r., którą to 
umowę Spółka zawarła z Bankiem Handlowym w Warszawie Spółka Akcyjna, Spółce został udzielony kredyt do łącznej 
kwoty 23.200.000 PLN z przeznaczeniem na finansowanie bieŜącej działalności gospodarczej. Kredyt zostanie 
udostępniony Spółce po spełnieniu warunków udostępnienia i będzie dostępny do dnia 31 grudnia 2016 r. 

Zarząd Spółki informuje, Ŝe na podstawie umowy o limit kredytowy z dnia 7 listopada 2012 r., którą to umowę Spółka 
zawarła z Bankiem DnB Nord Polska Spółka Akcyjna, Spółce została przyznana linia kredytowa do łącznej kwoty 
30.000.000 PLN z przeznaczeniem na finansowanie bieŜącej działalności gospodarczej. Kredyt zostanie udostępniony 
Spółce po spełnieniu warunków udostępnienia i będzie dostępny do dnia 31 grudnia 2016 r. 

Podstawa prawna:  
§4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. „Informacje 
bieŜące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłuŜnych”. 

Osoby reprezentujące podmiot: 

• Jerzy Garlicki – Prezes Zarządu 
• Michał Seider – Członek Zarządu 

 


