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Treść  raportu:

Makarony Polskie S.A. działając  na podstawie §5 ust.1 pkt 3 oraz §9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
19.02.2009 roku w sprawie informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych informuje, Ŝe w dniu 6 listopada 2009 roku do Spółki wpłynęła informacja o spłacie przez spółkę 
Stoczek (Makarony Polskie S.A.  posiada 100% udziałów w tej spółce) kredytów zaciągniętych w Fortis Bank 
Polska S.A. 

Stoczek Sp. z o.o. poinformowała o otrzymaniu w dniu 6 listopada 2009 roku z Fortis Banku Polska S.A. informacji 
o zaliczeniu przez Bank, w dniu 4 listopada 2009 roku, przekazanych przez spółkę Stoczek środków pienięŜnych na 
spłatę:

1. kredytu udzielonego na podstawie Umowy o kredyt nieodnawialny nr WAR/2120/08/81/CB z dnia 11 marca 
2008r. – spłacono kapitał kredytu w kwocie PLN 3.761.936,00 wraz z naliczonymi odsetkami do dnia spłaty; 
umowny termin spłaty kredytu przypadał na dzień 11.03.2013 roku,

2. kredytu udzielonego na podstawie Umowy wielocelowej linii kredytowej nr WAR/2120/08/82/CB z dnia 11 marca 
2008r. – spłacono przyznany limit debetowy w wysokości PLN 1.000.000,- wraz z naliczonymi odsetkami do dnia 
spłaty; umowny termin spłaty kredytu przypadał na dzień 15.03.2010 roku,

o których Makarony Polskie S.A. informowała raportami  bieŜącymi nr 14/2008 i 12/2009.

Środki na spłatę kredytów zaciągniętych przez Stoczek w Fortis Banku Polska S.A. pochodziły z finansowania 
uzyskanego w HSBC Bank Polska S.A. (raport bieŜacy nr 36/2009).

W związku z wcześniejszą spłatą przez Stoczek kredytów Fortis Bank Polska S.A. wyraził zgodę na zwolnienie 
prawnych zabezpieczeń spłaty ww. wierzytelności, w tym poręczeń wg prawa cywilnego Spółki Makarony Polskie 
S.A. z siedzibą w Rzeszowie, o których Spółka informowała raportem bieŜącym nr  15/2008.

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

Komisja Nadzoru Finansowego

1



RB 38 2009MAKARONY POLSKIE S.A.

2009-11-06 Paweł Nowakowski Prezes Zarządu

2009-11-06 Andzrej Doński Prokurent

Komisja Nadzoru Finansowego

2


