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Zmiana poręczenia spłaty zobowiązań kredytowych w Banku Gospodarstwa Krajowego udzielonego spółce
Makarony Polskie SA przez spółkę zależną Stoczek Natura Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Spółka Makarony Polskie SA, informuje że w związku z zawarciem aneksów do umowy kredytu otwartego w
rachunku bieżącym oraz umowy kredytu obrotowego nieodnawialnego w rachunku kredytowym /Spółka
informowała o tych umowach m.in. w raporcie bieżącym: nr 20 z dnia 4 lipca 2018 roku/, spółka zależna Stoczek
Natura Sp. z o.o. (Makarony Polskie SA posiada 100% udziałów w tej spółce) zawarła z Bankiem Gospodarstwa
Krajowego aneksy do umów poręczenia spłaty ww. zobowiązań kredytowych. Makarony Polskie SA informowała o
udzieleniu poręczeń w raporcie bieżącym: nr 21/2015 z dnia 1 lipca 2015 roku, nr 18/2016 z dnia 1 sierpnia 2016
roku oraz nr 32/2017 z dnia 31 lipca 2017 roku.
Na mocy zawartych aneksów wydłużeniu uległ termin obowiązywania poręczenia udzielonego spółce Makarony
Polskie SA przez spółkę zależną Stoczek Natura Sp. z o.o. Poręczenie umowy kredytu otwartego w rachunku
bieżącym obowiązuje w terminie do 30 grudnia 2019 roku (dotychczasowy termin 31 grudnia 2018 roku), a
poręczenie umowy kredytu obrotowego nieodnawialnego w rachunku kredytowym jest ważne do 29 grudnia 2020
roku (dotychczasowy termin 29 grudnia 2018 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.
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