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Treść raportu:

Spółka Makarony Polskie SA informuje, że w dniu 16 listopada 2017 roku spółka zależna Stoczek Natura Sp. z o.o. 
(Makarony Polskie SA posiada 100% udziałów w tej spółce) poinformowała, że w okresie ostatnich 4 miesięcy 
zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (zwanym dalej: „Bankiem”) umowy produktów bankowych o łącznej 
wartości ok. 6,0 mln zł, które łącznie spełniają kryteria umowy znaczącej. 

Umową o najwyższej wartości jest umowa kredytu otwartego w rachunku bieżącym o limicie kredytowym 3,0 mln 
zł, z ostatecznym terminem spłaty zobowiązania do dnia 16 listopada 2018 roku.

Zapisy umowy kredytowej nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przez Bank dla tego typu umów. 
Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o WIBOR 3M.

Zabezpieczenie spłaty kredytu inwestycyjnego stanowią:
a) hipoteka  wpisana  na trzecim miejscu  do kwoty 150% na nieruchomości położonej w  Stoczku Łukowskim przy 
ul. Dwernickiego 5; stanowiącej własność Stoczek Natura Sp. z o.o.; opisanej w KW nr LU1U/00022979/2 
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Łukowie z roszczeniem o przeniesienie tej hipoteki na miejsce opróżnione 
przez hipotekę wpisaną w księdze wieczystej na miejscu drugim,
b) cesja praw z polisy  ubezpieczeniowej  w/w nieruchomości na rzecz Banku w całym okresie kredytowania,
c) poręczenie wg prawa cywilnego przez spółkę Makarony Polskie SA,
d) zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach kredytobiorcy o wartości księgowej min. 3 mln zł wraz z cesja 
praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku,
e) oświadczenia kredytobiorcy i poręczyciela o poddaniu się egzekucji w drodze aktu notarialnego w trybie art. 777 
§ 1 pkt 5 k.p.c.,
f) upoważnienie do rachunku bieżącego spółki Stoczek Natura Sp. z o.o. prowadzonego w Banku.

Spółki Grupy Makarony Polskie nie posiadają powiązań organizacyjnych, osobowych i kapitałowych z Bankiem 
Gospodarstwa Krajowego.
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