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Treść raportu:

Spółka Makarony Polskie SA informuje iż w dniu 23 listopada 2017 roku, powzięła informację, że spółka zależna
Stoczek Natura Sp. z o.o. (Makarony Polskie SA posiada 100% udziałów w tej spółce) udzieliła poręczenia
zobowiązania kredytowego zaciągniętego przez Makarony Polskie SA w Banku Zachodnim WBK SA.
Poręczenie to będzie zabezpieczać roszczenia Banku BZ WBK SA wobec spółki Makarony Polskie SA wynikające z
umowy o kredyt inwestycyjny unijny o wartości 8 mln zł, o którym spółka szczegółowo informowała w raporcie
bieżącym nr 38/2017 z dnia 21 września 2017 roku. Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie inwestycji
związanej z realizacją projektu unijnego pt. „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie żywności
funkcjonalnej w firmie Makarony Polskie SA”. Poręczenie obowiązuje do wysokości kredytu wraz z odsetkami,
prowizjami oraz ewentualnymi dodatkowymi kosztami.
Poręczenie obowiązuje do momentu rozliczenia dofinansowania, wynikającego z Umowy o dofinansowanie, o
której podpisaniu spółka informowała raporcie bieżącym nr 13/2017 z dnia 31 marca 2017 roku.
Szczegółowe warunki udzielonego poręczenia nie odbiegają od standardów rynkowych obowiązujących w tym
zakresie.
Wynagrodzeniem spółki Stoczek Natura Sp. z o.o. jest prowizja z tytułu udzielania poręczenia w wysokości
nieodbiegającej od standardów rynkowych.
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