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Treść raportu:

Makarony Polskie S.A. informuje, że w dniu 31 października 2012 roku do Spółki wpłynęły aneksy do umów
kredytowych w rachunku bieżącym z dnia 29 października 2009 roku, zawarte przez spółki Grupy z HSBC Bank
Polska S.A. w trybie korespondencyjnym. Aneksy dotyczą umów kredytowych, o których Spółka informowała w
raporcie bieżącym nr 36/2009 z dnia 30 października 2009 roku, w raporcie bieżącym nr 37/2010 z dnia 23 grudnia
2010 roku oraz w raporcie bieżącym nr 42/2011 z dnia 23 listopada 2011 roku.
Aneks zawarty przez spółkę Makarony Polskie S.A. zmienia sposób zabezpieczenia kredytu w taki sposób, że do
dotychczas obowiązujących zabezpieczeń w postaci: weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową i
hipoteki kaucyjnej do kwoty 3,0 mln zł na nieruchomości Spółki w Płocku wraz z cesją praw z ubezpieczenia
majątkowego nieruchomości, dodaje dodatkowe zabezpieczenie w postaci hipoteki kaucyjnej do kwoty 4,5 mln zł
na nieruchomości spółki Stoczek Sp. z o.o. w Stoczku Łukowskim wraz z cesją praw z ubezpieczenia majątkowego
nieruchomości.
Aneks zawarty przez spółkę zależną Stoczek Sp. z o.o. (Makarony Polskie S.A. posiada 100% udziałów w tej
spółce) zmienia kwotę dostępnego limitu debetowego z 3 mln zł na 2 mln zł. Dodatkowo aneks zmienia
zabezpieczenie kredytu w taki sposób, że do dotychczas obowiązujących zabezpieczeń w postaci: weksla
własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenia spłaty zobowiązań udzielonego przez Makarony
Polskie S.A., hipoteki umownej kaucyjnej na nieruchomości Stoczek Sp. z o.o. w Stoczku Łukowskim wraz z cesją
praw z polisy ubezpieczeniowej, oświadczenia o poddaniu się egzekucji oraz pełnomocnictwa dla Banku, dodaje
się dodatkowe zabezpieczenie w postaci hipoteki kaucyjnej do kwoty 3,0 mln zł na nieruchomości Makarony
Polskie S.A. w Płocku wraz z cesją praw z ubezpieczenia majątkowego nieruchomości
Pozostałe istotne warunki w/w umów kredytowych pozostały bez zmian.
Zawarcie aneksów do umów kredytowych jest elementem restrukturyzacji zobowiązań oprocentowanych Grupy
Makarony Polskie.
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