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Treść  raportu:

Makarony Polskie SA informuje, że w dniu wczorajszym zawarła z BNP Paribas Bank Polska SA,  w trybie 
korespondencyjnym, aneks do umowy wielocelowej linii kredytowej, o której Spółka informowała w raportach 
bieżących nr 32/2012 z dnia 15 sierpnia 2013 roku, 34/2011 z dnia 3 sierpnia 2011 roku, 39/2010 z dnia 29 
grudnia 2010 roku oraz 44/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku.

Na mocy zawartego aneksu, w związku z wcześniejszym obniżeniem maksymalnego limitu kredytowego z kwoty 
4,1 mln zł do kwoty 2,0 mln zł, Bank zwolnił zabezpieczenia w formie zastawów rejestrowych ustanowionych na linii
do produkcji form długich makaronu zlokalizowanej w Zakładzie Spółki w Rzeszowie oraz linii do produkcji form 
krótkich makaronu zlokalizowanej w Zakładzie Spółki w Płocku. Bank utrzymał zabezpieczenie hipoteczne na  
nieruchomości Spółki w Częstochowie z zastrzeżeniem, że dotychczasowa kwota hipoteki kaucyjnej do 6,6 mln 
zostanie obniżona do kwoty 3,0 mln zł.

Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią obecnie:
- weksel własny in blanco wystawiony przez Makarony Polskie SA,
- weksel własny in blanco wystawiony przez solidarnego kredytobiorcę spółkę Stoczek Sp. z o.o.,
- przelew wierzytelności z umowy faktoringu z dnia 10 lipca 2012 roku, o której Spółka informowała raportem 
bieżącym nr 30/2012 z dnia 11 lipca 2012 roku – środki z tytułu umowy cesji, pochodzące od PNB Paribas Factor 
Sp. z o.o. wpływać będą na rachunek Banku i przeznaczane będą w równym stopniu na spłatę należności Banku 
(w tym należności niewymagalnych) z tytułu niniejszej umowy kredytu oraz na spłatę należności Banku (w tym 
należności niewymagalnych) z tytułu umowy kredytu udzielonego spółce Stoczek, o której to umowie mowa 
poniżej,
- hipoteka kaucyjna do kwoty 3,0 mln zł na nieruchomości spółki w Częstochowie dla której prowadzona jest KW 
nr CZ1C/00111425/8 wraz z cesją praw z ubezpieczenia majątkowego nieruchomości.

Pozostałe istotne warunki umowy kredytu pozostały bez zmian.
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