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Temat

Korekta raportu bieżącego 39/2011 z dnia 27 października 2011 roku: Udzielenie poręczeń zabezpieczających 
zobowiązania kredytowe zaciągnięte przez spółkę zależną / Correction for Current Report 39/2011 dated 27 
October 2011: Endorsement of blank promissory notes constituting credit collateral for loans drawn by the 
subsidiary company.
Podstawa prawna

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

Treść  raportu:

Makarony Polskie SA informuje, że w raporcie bieżącym numer 39/2011 z dnia 27 października 2011 roku 
niewłaściwie okreś lono rodzaj poręczeń udzielonych spółce zależnej. W raporcie podano, że Makarony Polskie 
S.A. udzieliła poręczenia weksli in blanco wystawionych przez spółkę zależną Stoczek Sp. z o.o., w rzeczywistości 
poręczenia zostały udzielone na mocy cywilno-prawnych umów poręczeń zawartych pomiędzy Makarony Polskie 
S.A. i Bankiem BGŻ S.A. Pozostałe zapisy raportu bieżącego 39/2011 z dnia 27 października 2011 roku pozostają 
bez zmian.  

Poprawna treść raportu brzmi:  

Zarząd Makarony Polskie S.A., 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 Makarony Polskie S.A. udzieliła poręczeń zobowiązań kredytowych zaciągniętych przez
spółkę zależną Stoczek Sp. z o.o. (Makarony Polskie S.A. posiada 100% udziałów w tej spółce), poprzez zawarcie 
dwóch cywilno-prawnych umów poręczenia z Bankiem BGŻ S.A.  

Jedno z poręczeń zabezpiecza spłatę przez Stoczek Sp. z o.o. kredytu obrotowego (rewolwingowego) w wysokości 
2.000.000,- zł zaciąganego przez tę spółkę w Banku BGŻ S.A. na okres od 27 października 2011 roku do 30 
września 2013 roku w celu zabezpieczenia zwiększonego zapotrzebowania na kapitał obrotowy powstałego w 
związku z sezonowością produkcji wyrobów pod marką Tenczynek. Poręczenie obowiązywać będzie bezterminowo 
do kwoty 3.000.000,- zł.  

Drugie z poręczeń zabezpiecza spłatę przez Stoczek Sp. z o.o. kredytu inwestycyjnego w wysokości 2.500.000,- zł 
zaciąganego przez Stoczek Sp. z o.o. w Banku BGŻ S.A. w Warszawie na okres od 27 października 2011 roku do 
30 listopada 2014 roku z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie składników majątku nabytych na 
podstawie Umowy sprzedaży z dnia 29 czerwca 2011 roku. Poręczenie obowiązywać będzie bezterminowo do 
kwoty  3.750.000,- zł.  

Makarony Polskie S.A. za udzielenie poręczenia nie otrzymała żadnego wynagrodzenia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Makarony Polskie S.A. informs that Current Report No. 39/2011 dated 27 October 2011 contains erroneous 

information on the type of collaterals extended to the subsidiary company. The Report announced that Makarony 

Polskie S.A. had endorsed blank promissory notes issued by its subsidiary company Stoczek Sp. z o.o., while in 

fact the collaterals were extended under civil and legal contracts on co-signing concluded between Makarony 

Polskie S.A. and Bank BGŻ S.A. The other statements contained in Current Report No. 39/2011 dated 27 October 

2011 remain unchanged. 

 

Accurate contents of the Report is as follows: 
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Acting on the grounds of §5 clause 1, point 7 and §13 of the Ordinance of the Minister of Finance of 19 February 

2009 on current and periodical information provided by issuers of securities, the Management Board of Makarony 

Polskie S.A. informs that Makarony Polskie S.A. extended collaterals for credit liabilities drawn by its subsidiary, 

Stoczek sp z o.o. (Makarony Polskie S.A. has 100% shares in this company), by concluding two civil and legal 

contracts on co-signing with Bank BGŻ S.A. 

 

One of the collaterals provides surety for repayment by Stoczek Sp. z o.o. of the working capital (revolving) loan 

amounting to 2,000,000.00 PLN drawn by the said company at Bank BGŻ S.A. for the period from 27 Oct. 2011 

to 30 Sept. 2013 in order to secure a greater demand for working capital which results from the seasonal nature 

of production of Tenczynek brand goods. The collateral amounting up to 3,000,000.00 PLN shall remain valid for 

indefinite period. 

 

The other collateral provides surety for repayment by Stoczek Sp. z o.o. of the investment credit amounting to 

2,500,000.00 PLN drawn by the said company at Bank BGŻ S.A. in Warszawa for the period from 27 Oct. 2011 

to 30 Nov. 2014 in order to provide partial financing for the assets purchased under the Sales Contract dated 29 

June 2011. The collateral amounting up to 3,750,000.00 PLN shall remain valid for indefinite period. 

 

Makarony Polskie S.A has not received any remuneration for granting the said surety.
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