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Treść  raportu:

Makarony Polskie S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2010 z dnia 3 grudnia 2010 roku informuje, że w 
dniu 30 listopada 2011 roku zawarła z Bankiem  BGŻ S.A., w trybie korespondencyjnym, aneksy do umów: kredytu 
w rachunku bieżącym z dnia 4 grudnia 2007 roku oraz kredytu rewolwingowego z dnia 3 grudnia 2010 roku.

Aneksy przedłużają termin wymagalności przedmiotowych zobowiązań do dnia 29 grudnia 2011 roku w związku z 
toczącym się procesem renegocjacji warunków finansowania spółki Makarony Polskie S.A. Dotychczasowe 
terminy wymagalności ww. kredytów przypadały: w przypadku kredytu w rachunku bieżącym na dzień 17 grudnia 
2011r., a w przypadku kredytu rewolwingowego na dzień 2 grudnia 2011r.

Pozostałe istotne warunki umów kredytów pozostały bez zmian.

Łączna wartość wszystkich potencjalnych zobowiązań kredytowych spółek Grupy Makarony Polskie wobec Banku 
BGŻ S.A. na dzień niniejszej publikacji wynosi 14,5 mln zł, z czego saldo aktualnego zadłużenia kapitałowego 
wynosi 13,9 mln zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Making reference to Current Report No 33/2010 of 3 Dec. 2010, the Management Board of Makarony Polskie S.

A. informs that, on 30 November 2011 the Company and BGŻ S.A. Bank signed (by correspondence) an annex to

the agreements related to: the credit in the current account dated 4 Dec. 2007, and the revolving credit dated 3 

Dec. 2010.  

 

The annexes prolong the repayment due dates for the said liabilities until the day of 29 December 2011 resulting 

from the renegotiation process concerning the financing conditions for Makarony Polskie S.A. The previous due 

dates for the aforementioned loans  in the case of the credit in the current account was 17 December 2011, and 

in the case of the revolving credits  2 December 2011. 

 

The remaining terms and conditions of the credit agreement remain unchanged. 

 

The total value of all potential credit liabilities of the Companies of Makarony Polskie Group to BGŻ S.A. Bank, as 

of the date of this publication, amounts to 14.5 million PLN while the current capital debt balance totals at 13.9 

million PLN.
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