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Treść  raportu:

Zarząd NTT System S.A. informuje, Ŝe w dniu 3 marca 2009 roku otrzymał podpisany przez Bank Aneks Nr 7 do 
Umowy Kredytu Zaliczka Nr 2005/8 z dnia 06 grudnia 2005 roku, zawartej pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki 
S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) a NTT System S.A. (Kredytobiorcą).
Informacje o zawartej umowie kredytowej Spółka przekazała w prospekcie emisyjnym akcji serii C, zatwierdzonym 
przez KNF w dniu 2 marca 2007 roku oraz w raportach  bieŜących nr 9/2008 z 18 marca 2008 r. i  26/2008 z dnia 10
lipca 2008 r.

Zgodnie z postanowieniami przedmiotowego aneksu:
1) kredyt Zaliczka udzielony jest w  formie odnawialnego limitu w wysokości 10 000 000,00 PLN ( słownie: 
dziesięć milionów złotych ) z moŜliwością jego podwyŜszenia  na wniosek Kredytobiorcy do kwoty nie 
przekraczającej  25 000 000,00 PLN ( słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych). Okres wykorzystania kredytu 
do wysokości dostępnego na dany moment limitu kredytu, w ramach globalnej  kwoty kredytu, przyznanej w 
wysokości 25 000 000,00 PLN trwa do 31 marca 2010 r.
Ostateczny termin spłaty Kredytu przypada w  10- tym dniu roboczym po najpóźniejszym  terminie płatności  faktury 
wskazanym w zaakceptowanych przez Bank fakturach, przedłoŜonych w okresie  wykorzystania Kredytu, jednak nie 
później niŜ 10 lipca 2010 roku.
Uruchamianie podwyŜszonej kwoty limitu dostępnego na dany moment lub jego obniŜenie w zakresie dostępnej 
kwoty kredytu będzie następowało  w oparciu o indywidualne  wnioski Kredytobiorcy oraz zawierane stosowne 
aneksy do  Umowy Kredytu Zaliczka Nr 2005/8 z dnia 06 grudnia 2005 roku wraz z późniejszymi zmianami.
Kredytobiorca złoŜył oświadczenie o poddaniu się egzekucji, na mocy którego Bank będzie mógł wystawić 
bankowy tytuł egzekucyjny obejmujący roszczenie z tytułu umowy kredytowej do kwoty 37 500 000,00 PLN (słownie 
trzydzieści siedem milionów pięćset tysięcy złotych). Bank moŜe wystawić bankowy tytuł egzekucyjny oraz wystąpić 
o nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności nie później niŜ 10 lipca  2013 roku.

Oprocentowanie Kredytu jest zmienne, ustalane na bazie stawki WIBOR 1M powiększonej o marŜę Banku.

Wszystkie pozostałe warunki umowy pozostają niezmienione.

Jako kryterium uznania umowy za znaczącą przyjęto fakt, iŜ wartość kredytu przekracza 10% wartości kapitałów 
własnych NTT System S.A.
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Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2009-03-04 Jacek Kozubowski Wiceprezes Zarządu Jacek Kozubowski

2009-03-04 Krzysztof Porębski Członek Zarządu Krzysztof Porębski
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