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Temat

Udzielenie przez Stoczek Natura Sp. z o.o. poręczeń zobowiązań kredytowych spółki Makarony Polskie SA

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Spółka Makarony Polskie SA, w związku z §5 ust. 1 pkt 7 oraz §13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 
lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych, informuje że spółka zależna Stoczek Natura Sp. z o.o. (Makarony Polskie SA posiada 100% 
udziałów w tej spółce) udzieliła poręczeń zobowiązań kredytowych zaciągniętych przez Makarony Polskie SA w 
Banku BZ WBK SA.

Poręczenia będą zabezpieczać roszczenia Banku BZ WBK SA wobec spółki Makarony Polskie SA wynikające z:
1. Umowy o kredyt inwestycyjny w wysokości 15 mln zł z dnia 18 października 2013 roku (opisanej szczegółowo w 
raporcie bieżącym nr 22 z dnia 18 października 2013 roku) - poręczenie zostało ograniczone do kwoty 30,0 mln zł, 
Bank może wystawić tytuł egzekucyjny do kwoty zadłużenia z tytułu kredytu w terminie do dnia 30 września 2021 
roku,
2. Umowy kredytu w rachunku bieżącym w wysokości do 4,0 mln zł z dnia 18 października 2013 roku – poręczenie 
zostało ograniczone do kwoty 8,0 mln zł, Bank może wystawić tytuł egzekucyjny do kwoty zadłużenia z tytułu kredytu 
w terminie do dnia 14 października 2017 roku.

Stoczek Natura Sp. z o.o. nie otrzyma wynagrodzenia za udzielenie ww. poręczeń.

W związku z przeznaczeniem przez spółkę Makarony Polskie SA części środków pozyskanych w ramach kredytu 
inwestycyjnego na refinansowanie zobowiązań zaciągniętych przez spółki Grupy w Banku BGŻ SA wygaśnięciu 
ulegną poręczenia wzajemne udzielone przez Makarony Polskie SA i Stoczek Natura Sp. z o.o. udzielone wobec 
tego kredytodawcy, o których Spółka informowała raportem bieżącym nr 2/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku i 
raportem bieżącym nr 8/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 roku.
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