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Treść  raportu:

Zarząd Makarony Polskie S.A. informuje, że Makarony Polskie S.A. zawarła w dniu dzisiejszym w trybie 
korespondencyjnym aneks nr 1 datowany na dzień19 grudnia 2011r. do Umowy faktoringu z dnia 21 grudnia 
2009r. zawartej z ING Commercial Finance Polska S.A. 

W związku z zawartym aneksem podwyższeniu uległa kwota limitu faktoringowego z dotychczasowego poziomu 
3,5 mln zł do poziomu 7,0 mln zł oraz zmieniona została forma faktoringu z faktoringu bez przejęcia ryzyka 
wypłacalności odbiorcy (z regresem) na faktoring z przejęciem ryzyka wypłacalności odbiorcy (bez regresu). 
Zwiększenie limitu faktoringowego wynika ze zwiększonego zapotrzebowania Spółki na kapitał obrotowy w związku
ze wzrostem skali działalności. 

Umowa została zawarta na czas nieokreś lony. 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.

Zabezpieczenie faktoringu stanowią dwa weksle własne in blanco wystawione przez Spółkę wraz z deklaracjami 
wekslowymi.

Kryterium uznania w/w kontraktu za umowę znaczącą jest fakt, iż po podniesieniu limitu factoringu jego 
maksymalna kwota przekracza 10% wartości kapitałów własnych Makarony Polskie S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

The Management Board of Makarony Polskie S.A. informs that Makarony Polskie S.A. has today signed (by 

correspondence) Annex No. 1 dated 19 December 2011, related to the Factoring Contract of 21 December 2009 

with ING Commercial Finance Polska S.A. 

 

As a result of the annex the limit for factoring was increased from the previous level of 3.5 million PLN to 7.0 

million PLN; additionally, the form of factoring has changed from recourse factoring to non-recourse factoring. 

The increase in the limit results from the Company s growing demand for working capital due to the increase in 

the size of its operations. 

 

The contract has been concluded for indeterminate period of time. The provisions of the contract do not differ 

from standard terms and conditions applied by the Factor for this type of contracts. The Factor is entitled to 

remuneration calculated as the per cent value of acquired liabilities in a given month. 

 

The collateral for the above factoring contract consists of two blank promissory notes issued by the Company 

with blank promissory note agreement. 

 

The above contract is recognized as a significant agreement due to the fact that following the increase in the 

factoring limit its maximum value exceeds 10% of Makarony Polskie S.A. equity.
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