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Treść raportu:

Spółka Makarony Polskie SA informuje, że w dniu 29 lipca 2016 roku zawarła z Bankiem Gospodarstwa
Krajowego (dalej „Bank”) aneksy do umów kredytowych o łącznej wartości umownej 11,0 mln zł (saldo bieżące
kredytów wynosi ok. 10 mln zł) tj. umowy kredytu otwartego w rachunku bieżącym oraz umowy kredytu obrotowego
nieodnawialnego w rachunku kredytowym. Spółka informowała wcześniej o tych kredytach w raportach bieżących:
nr 15/2013 z dnia 15 czerwca 2013 roku, nr 11/2014 z dnia 2 czerwca 2014 roku, nr 16/2015 z dnia 1 czerwca 2015
roku, nr 20/2015 z dnia 1 lipca 2015 roku.
Umową o najwyższej wartości jest umowa kredytu otwartego w rachunku bieżącym z limitem kredytowym 6,0 mln
zł.
Aneks do umowy kredytu otwartego w rachunku bieżącym wprowadza następujące istotne zmiany:
- przedłuża termin spłaty zobowiązania do dnia 30 czerwca 2017 roku,
- do zabezpieczeń kredytu dodaje oświadczenie Kredytobiorcy i Poręczyciela o poddaniu się egzekucji złożone w
trybie art. 777 k.p.c., w formie aktu notarialnego (do kwoty 12 mln zł).
Pozostałe istotne warunki umowy kredytowej nie uległy zmianom.
Kryterium uznania w/w umów za umowy znaczące jest fakt, że zostały one zawarte z jednym podmiotem, w okresie
krótszym niż 12 miesięcy, a ich łączna wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych spółki Makarony
Polskie SA.
Spółki Grupy Makarony Polskie nie posiadają powiązań organizacyjnych, osobowych i kapitałowych z Bankiem
Gospodarstwa Krajowego.
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