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Podstawa prawna

Treść  raportu:

Zarząd Makarony Polskie S.A. działając na podstawie §5 ust.1 pkt 3 oraz §9 Rozporządzenia Ministra Finansów z 
dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych, informuje Ŝe w dniu 30 marca 2008 roku do Spółki wpłynęła informacja o zmianie warunków 
umowy kredytowej zawartej przez spółkę zaleŜną Stoczek Sp z o.o. (Makarony Polskie S.A. posiada 100% udziałów 
w tej spółce) z FORTIS Bank Polska S.A., wymienionej w raporcie bieŜącym nr 14/2008 z dnia 12 marca 2008 
roku. 

Stoczek Sp. z o.o. poinformowała, Ŝe podpisała w trybie korespondencyjnym zmianę do umowy wielocelowej linii 
kredytowej zawartej z FORTIS Bank Polska S.A. w dniu 11 marca 2008 roku. Zgodnie ze podpisaną zmianą 
obniŜeniu ulega obecnie obowiązujący maksymalny limit wielocelowej linii kredytowej z dotychczasowych 2,0 mln 
zł do 1,0 mln zł. Zmiana obowiązuje w okresie od dnia 30 kwietnia 2009 roku do ostatniego dnia bieŜącego 
okresu udostępnienia kredytu, który ustalono na dzień 15 marca 2010 roku. 

Okres obowiązywania umowy wielocelowej linii kredytowej - do dnia 10 marca 2018 roku.

Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian i nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych 
dla tego typu umów.

Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych powiększoną o marŜę 
Banku nie odbiegającą od standardów stosowanych przez Bank.

Kredyt podlega spłacie w jednej racie płatnej w dniu zapadalności kredytu.

Zabezpieczenie kredytu stanowią:
- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
- hipoteka kaucyjna do kwoty 2 419 tys. zł na nieruchomości spółki w Stoczku Łukowskim  dla której prowadzona 
jest KW nr 22979 wraz z cesją praw z ubezpieczenia majątkowego nieruchomości,
- cesja wierzytelności z tytułu istniejących i przyszłych wierzytelności z wyłączeniem spółki Lutece BV z Holandii,
- poręczenie wg prawa cywilnego udzielone przez Makarony Polskie SA w Rzeszowie.

Dodatkowo Zarząd Makarony Polskie S.A. informuje, Ŝe w dniu 13 marca 2008 roku spółka Makarony Polskie S.A. 
podpisała zmianę do umowy wielocelowej linii kredytowej zawartej z Fortis Bank Polska S.A. w dniu 3 marca 2008 
roku. Zmiana dotyczy podniesienia od dnia 30 kwietnia 2009 roku maksymalnej wysokości limitu kredytowego 
udzielonego Spółce z 2,0 mln zł do 3,0 mln zł.

BieŜący okres udostępnienia kredytu ustalono do dnia 15 marca 2010 roku. 
Okres obowiązywania umowy wielocelowej linii kredytowej - do dnia 2 marca 2018 roku.

Zapisy umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych powiększoną o marŜę 
Banku nie odbiegającą od standardów stosowanych przez Bank.

Kredyt podlega spłacie w jednej racie płatnej w dniu zapadalności kredytu.

Zabezpieczenie kredytu stanowią:
- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
- zastaw rejestrowy na linii produkcyjnej zlokalizowanej w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku wraz z cesją praw z 
ubezpieczenia majątkowego linii produkcyjnej,
- hipoteka kaucyjna do kwoty 3 000 tys. zł na nieruchom. w Płocku objętych KW nr PL1P/00094893/6 wraz z cesją 
praw z ubezpieczenia majątkowego nieruchomości
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praw z ubezpieczenia majątkowego nieruchomości

Łączna wartość wszystkich umów obowiązujących obecnie pomiędzy Fortis Bank Polska S.A. i Grupą Makarony 
Polskie wynosi 11.463 tys. zł. 

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Subject:
The amendment of credit agreement concluded by the subsidary Stoczek Ltd. with Fortis Bank Polska S.A.

The contents of the report:
Management Board of Makarony Polskie S.A. acting on the basis of §5 par.1 item 3 and §9 regulation of the 
Council of Ministers from 19.02.2009 in the case of current and periodical information passed by securities 
issuers, informs that on the 30th of March 2008 the Company received information about the amendment of 
credit agreement conditions concluded by the subsidiary Stoczek Ltd. (Makarony Polskie S.A. holds 100% stake 
in this company) with FORTIS Bank Polska S.A., mentioned in current report no. 14/2008 from March 12, 2008.

Stoczek Ltd. has informed that it has concluded by correspondence the amendment to the multi-purpose credit 
line contract concluded with FORTIS Bank Polska S.A. on 11th of March 2008. In accordance with concluded 
amendment the current maximal limit of multi-purpose credit line is to be decreased from current 2,0 mln zl into 
1,0 mln zl. The change is in force in the period from 30th of April 2009 until the last current period of credit 
access, which has been set on 15th of March 2010.

The period of validity of multi-purpose credit line agreement - until 10th March 2018.

The other decisions to the agreement will remain the same and do not depart from the commonly used for these 
type of agreements.

The interest rate of credit is based on WIBOR rate for one-month deposits. The rate is increased by the Bank 
margin that does not depart from the standards used by Bank.

The credit is to be subject to a fee in one instalment paid on the day of maturity date of the agreement.

Credit collateral constitute:
- a blank bill of exchange with promissory note declaration,
- bail mortgage up to the amount 2 419 thousand zl for properties of company in Stoczek Łukowski, for which is 
kept the land and mortgage register no. 22979 with assignment of rights from real-estates property insurance
- assignment of receivables from already existing and future receivables with exclusion of Lutece BV company 
from Holand,
- guarantee according to civil law granted by Makarony Polskie S.A. in Rzeszów.

Additionally the Management Board of Makarony Polskie S.A. informs that on 13th of March 2008 Makarony 
Polskie S.A. conluded the amendment to multi-purpose credit line agreement conluded with Fortis Bank Polska S.
A. on 3rd of March 2008. The amendment applies the increase from 30th April 2009 the maximal amount of 
credit limit granted the company from 2,0 mln zl to 3 mln zl.

Current period of credit access has been established up to the 15th of March 2010.
The period of validity of the multi-purpose line credit agreement  up to 2nd March 2018.

The credit provisions do not depart from the commonly used for these type of contracts.

The interest rate of credit is based on WIBOR rate for one-month deposits increased by the Bank margin that 
does not depart from the standards used by Bank.

The credit is to be subject to a fee in one instalment paid on the day of maturity date of the credit. Credit collateral 
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The credit is to be subject to a fee in one instalment paid on the day of maturity date of the credit. Credit collateral 
constitute:
- a blank bill of exchange with promissory note declaration
- registered pledge for production line located in production plant in Płock with assignment of rights from real-
estates property insurance
- bail mortgage to the amount 3000 thousand zl for properties covered by the land and mortgage register no. 
PL1P/00094893/6 with assignment of rights from real-estates property insurance.

The total worth of all agreements that are currently in force between Fortis Bank Polska S.A. and Makarony 
Polskie Group amounts 11.463 thousand zl.

MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MAKARONY POLSKIE S.A. SpoŜywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji  GPW w W-wie)

35-082 Rzeszów

(kod pocztowy) (miejscowość)

Podkarpacka 15

(ulica) (numer)

017 8753010 017 8753011

(telefon) (fax)

biuro@makarony.pl www.makarony.pl

(e-mail) (www)

8133278856 691674708

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2009-03-30 Paweł Nowakowski Prezes Zarządu

2009-03-30 Andrzej Doński Prokurent
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