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Treść raportu:

Spółka Makarony Polskie SA informuje, że w dniu 13 grudnia 2013 roku zawarła z BZ WBK Faktor Sp. z o.o., w
trybie korespondencyjnym, umowę faktoringu z limitem faktoringowym 8,0 mln zł (forma faktoringu to faktoring z
przejęciem ryzyka wypłacalności odbiorcy).
Nowa umowa zastąpi dotychczasową umowę z ING Commercial Finance Polska SA zawartą w dniu 21 grudnia
2009 roku, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 46/2011 z dnia 20 grudnia 2011 roku oraz raportem
bieżącym nr 38/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku.
Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Zapisy umowy nie odbiegają od warunków powszechnie
stosowanych przez Faktora dla tego typu umów. Faktorowi przysługuje wynagrodzenie liczone jako procent
nabywanych wierzytelności w skali miesiąca oraz odsetki od bieżącego salda finansowania przez faktora.
Zabezpieczenie faktoringu stanowią weksel własny in blanco wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją
wekslową, pełnomocnictwo do wskazanego rachunku bankowego oraz cesja wierzytelności od Odbiorców
zgłoszonych do factoringu.
Kryterium uznania w/w kontraktu za umowę znaczącą jest fakt, że maksymalna kwota limitu factoringu przekracza
10% wartości kapitałów własnych spółki Makarony Polskie SA.
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