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Treść raportu:

Zarząd Makarony Polskie S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2009 z dnia 30 października 2009 roku i
raportu bieżącego nr 37/2010 z dnia 23 grudnia 2010 roku informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od spółki
zależnej – Stoczek Sp. z o.o. z siedzibą w Stoczku Łukowskim (Makarony Polskie S.A. posiada 100 % udziałów w
tej spółce) informację o zawarciu przez tę spółkę z bankiem HSBC Bank Polska S.A., w trybie korespondencyjnym,
aneksu do umowy kredytu w rachunku bieżącym z dnia 29 października 2009 roku (dalej „Aneks”).
Zmiana dokonana Aneksem polega na zwiększeniu dostępnego limitu kredytowego z kwoty 2.000.000 zł do kwoty
3.000.000 zł. Ponadto Aneksem zmieniono zabezpieczenia zobowiązań Stoczek Sp. z o.o. wynikających z umowy
kredytu. Po dokonanej zmianie zabezpieczeniami są:
- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
- poręczenie spłaty zobowiązań udzielone przez Makarony Polskie S.A.,
- hipoteka umowna kaucyjna na nieruchomości Stoczek Sp. z o.o. w Stoczku Łukowskim, dla której prowadzona
jest księga wieczysta nr LU1U/00022979/2 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji,
- pełnomocnictwo dla Banku.
Pozostałe istotne warunki umowy kredytu w rachunku bieżącym pozostały bez zmian.
Zwiększenie limitu kredytowego dla spółki zależnej wynika ze zwiększonego zapotrzebowania na kapitał obrotowy
w związku z rozszerzeniem zakresu jej działalności.
Łączna wartość wszystkich potencjalnych zobowiązań kredytowych spółek Grupy Makarony Polskie wobec HSBC
Bank Polska S.A. na dzień publikacji niniejszego raportu wynosi 7,45 mln zł, z czego saldo aktualnego zadłużenia
kapitałowego wynosi 6,01 mln zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Making reference to Current Report No. 36/2009 of 30 Oct. 2009, and Current Report No. 37/10 of 23 Dec.
2010, the Management Board of Makarony Polskie S.A. informs that it has been notified today by its affiliated
company Stoczek Sp. z o.o. with a seat in Stoczek Łukowski (Makarony Polskie S.A. has 100% shares in the
company) on the fact that the company and HSBC Bank Polska S.A. signed (by correspondence) an annex to the
agreement of 29 Oct. 2009 related to credit in the current account (further Annex ).
The change stipulated by the Annex increases the available credit limit from 2,000,000 PLN to 3,000,000 PLN.
Additionally the Annex changes the collaterals on the liabilities of Stoczek Sp. z o.o. under the agreement.
Following the change, the collaterals include:
- blank promissory note with blank promissory note agreement
- collateral on the repayment of the liabilities granted by Makarony Polskie S.A.
- contractual mortgage on real estate of Stoczek Sp. z o.o. in Stoczek Łukowski included in land register No.
LU1U/00022979/2 with assignment of rights from insurance policy;
- statement on submission to execution
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- statement on submission to execution
- power of attorney for the Bank.

The remaining terms and conditions of the credit agreement remain unchanged.
The increase in the credit limit for the subsidiary company results from its growing demand for working capital
due to its expanded scope of activity.
As of the date of this publication, the total amount of the potential liabilities of the Companies of Makarony Polskie
Group towards HSBC Bank Polska S.A. amounts to 7.45 million PLN, and the current credit balance is 6.01
million PLN.
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