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Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Spółka Makarony Polskie SA, w nawiązaniu do raportów bieżących: nr 23/2013 z dnia 18 października 2013 roku i 
nr 17/2014 z dnia 8 września 2014 roku, informuje że w dniu dzisiejszym spółka zależna Stoczek Natura Sp. z o.o. 
(Makarony Polskie SA posiada 100% udziałów w tej spółce) zawarła z Bankiem Zachodnim WBK SA, w trybie 
korespondencyjnym, aneks do umowy poręczenia zabezpieczającej Umowę kredytu w rachunku bieżącym z dnia 
18 października 2013 roku zawartą pomiędzy Bankiem i spółką Makarony Polskie SA. 

Na mocy zawartego aneksu do umowy poręczenia zwiększono maksymalną wartość udzielonego poręczenia z 
kwoty 6,0 mln zł do 7,5 mln zł oraz wydłużono okres w którym Bank może wystawić tytuł egzekucyjny do kwoty 
zadłużenia z tytułu kredytu z dnia 30 września 2018 roku na dzień 31 maja 2019 roku.

Powyższe zmiany wynikają z faktu, że w dniu 20 maja 2015 roku spółka Makarony Polskie SA podpisała aneks do 
w/w umowy kredytowej który m.in. zwiększa limit kredytowy z kwoty 4,0 mln zł do 5,0 mln zł oraz wydłuża okres 
kredytowania z dnia 30 września 2015 roku do 31 maja 2016 roku.

Szczegółowe warunki zawartej umowy poręczenia nie odbiegają od standardów rynkowych.  Wynagrodzeniem 
spółki Stoczek Natura Sp. z o.o. jest prowizja z tytułu udzielania poręczenia.
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