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Temat

Zawarcie aneksu do znaczącej umowy kredytowej z Santander Bank Polska SA

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Spółka Makarony Polskie SA w nawiązaniu do raportów bieżących nr 14/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku oraz nr 
38/2017 z dnia 21 września 2017 roku, informuje że w dniu 21 stycznia 2019 roku zawarła z Santander Bank 
Polska SA (dawniej Bank Zachodni WBK SA) aneks do umowy kredytu inwestycyjnego unijnego.

Przedmiotem zawartego aneksu jest m.in. przedłużenie okresu uruchomienia limitu kredytowego do dnia 31 
marca 2019 roku (dotychczas okres uruchomienia przypadał do dnia 31 grudnia 2018 roku) oraz zmiana 
harmonogramu spłaty rat. 

Spłata kredytu nastąpi w 34 ratach miesięcznych począwszy od dnia 30 kwietnia 2019 roku, w następujących 
wysokościach: 33 raty w kwocie 0,1 mln zł każda i ostatnia 34 rata wyrównująca w kwocie 4,54 mln zł. 
Dotychczasowy harmonogram zakładał spłatę kredytu w 37 ratach miesięcznych płatnych od 31 stycznia 2019 
roku, w następujących wysokościach: 36 rat w kwocie 0,1 mln zł każda i ostatnia 37 rata balonowa w wysokości 
4,23 mln zł. 
W przypadku spłaty kredytu z otrzymanego dofinansowania, harmonogram spłaty ulegnie zmianie poprzez zmianę 
raty balonowej. Raty spłacanego kredytu zostaną zmienione w takim stosunku do rat określonych w pierwotnym 
harmonogramie, w jakim kwota wykorzystanego kredytu pozostaje do kwoty udzielonego kredytu.

Aneks jest następstwem złożonego przez Spółkę do Banku wniosku o wydłużenie okresu dostępności limitu 
kredytowego.

Spółki Grupy Makarony Polskie nie posiadają powiązań organizacyjnych, osobowych i kapitałowych z Santander 
Bank Polska S.A. (dawniej Bank Zachodni WBK SA).
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