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Informacja o udzieleniu przez Stoczek Natura Sp. z o.o. poręczenia spłaty zobowiązań kredytowych spółki Makarony 
Polskie SA w Banku BGK.
Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Spółka Makarony Polskie SA, informuje że spółka zależna Stoczek Natura Sp. z o.o. (Makarony Polskie SA posiada 
100% udziałów w tej spółce) udzieliła poręczeń zobowiązań kredytowych spółki Makarony Polskie SA 
zaciągniętych w Banku BGK na podstawie umowy kredytu otwartego w rachunku bieżącym (wraz z aneksami) oraz 
umowy kredytu obrotowego nieodnawialnego w rachunku kredytowym, o których to umowach Spółka informowała 
w raporcie bieżącym: nr 20/2015 z dnia 1 lipca 2015 roku.

Łączna wartość poręczonych kredytów to 11,0 mln zł, w tym 5,0 mln zł w odniesieniu do umowy kredytu 
obrotowego nieodnawialnego w rachunku kredytowym oraz 6,0 mln zł w odniesieniu do umowy kredytu otwartego 
w rachunku bieżącym. 

Poręczenia w odniesieniu do każdego z ww. kredytów obejmują zobowiązania kredytobiorcy istniejące w chwili 
udzielenia poręczenia jak i mogące powstać w przyszłości z tytułu wyżej wymienionych kredytów wraz z odsetkami, 
prowizją i ich kosztami, na wypadek, gdyby kredytobiorca nie wywiązał się z tych zobowiązań. 

Poręczenie umowy kredytu otwartego w rachunku bieżącym obowiązuje w terminie do 30 grudnia 2016 roku, a 
poręczenie umowy kredytu obrotowego nieodnawialnego w rachunku kredytowym jest ważne do 29 grudnia 2018 
roku.

Szczegółowe warunki udzielonych poręczeń nie odbiegają od standardów rynkowych obowiązujących w tym 
zakresie. Wynagrodzeniem spółki Stoczek Natura Sp. z o.o. jest prowizja z tytułu udzielania poręczeń.
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