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Treść raportu:

Zarząd MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (Spółka) informuje, Ŝe w dniu dzisiejszym (30.11.2011 r.) został
podpisany z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (Bank) z siedzibą w Warszawie, Kujawsko-Pomorskie Centrum
Korporacyjne w Bydgoszczy aneks nr 10 do Umowy Kredytu nr 801270086/10/2006 o linię wielocelową
wielowalutową z dnia 16.05.2006 r.
Na mocy powyŜszego aneksu został jedynie przedłuŜony termin udostępnienia kredytu o jeden miesiąc do dnia
30.12.2011 r. w nowej łącznej kwocie 8.800.000,00 PLN, w tym do kwoty 2.000.000,00 PLN do wykorzystania w
formie kredytu w rachunku bieŜącym prowadzonym w PLN, a do kwoty 6.800.000,00 PLN do wykorzystania w
formie transz kredytu lub otwieranych akredytyw dokumentowych. Pozostałe warunki Umowy Kredytu, w tym
prawne formy zabezpieczenia jego spłaty pozostają bez zmian.
O szczegółowych warunkach Umowy Kredytu nr 801270086/10/2006 o linię wielocelową wielowalutową z dnia
16.05.2006 r. Spółka informowała w raporcie bieŜącym nr 15/2011 z dnia 29.04.2011 r. Informacje te nie uległy
zmianie z wyjątkiem ujętej w księgach rachunkowych Spółki MAKRUM Development sp. z o.o. (spółka zaleŜna)
wartości ewidencyjnej obciąŜonego hipoteką prawa własności budynków i budowli – obecnie na kwotę
4.389.335,73 PLN netto.
Umowa znacząca z uwagi na przekroczenie 10% przychodów Grupy Kapitałowej MAKRUM za okres ostatnich 4
kwartałów oraz na ustanowienie (dalsze trwanie) ograniczonych praw rzeczowych na aktywach spółki zaleŜnej o
znacznej wartości (§ 5 ust. 1 pkt.1 i 3 Rozporządzenia MF z 19.02.2009r.). Spółka przyjmuje to kryterium z uwagi na
fakt, iŜ obecnie pozwala ono lepiej ocenić znaczenie zawartej umowy.
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