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Treść raportu:

Zarząd MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (Spółka) informuje, Ŝe w dniu dzisiejszym (28.04.2010 roku) Zarząd
Spółki podpisał z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, Kujawsko-Pomorskim Centrum
Korporacyjnym w Bydgoszczy, umowę z dnia 28.04.2010 roku - aneks do umowy kredytu o linię wielocelową
wielowalutową na kwotę 16.500.000,00 PLN, w tym do kwoty 12.800.000,00 PLN Limitu Kredytowego na
finansowanie bieŜącej działalności oraz do kwoty 3.700.000,00 PLN na pokrycie ryzyka transakcji rynku
finansowego – na okres kredytowania do dnia 30.04.2011 roku. Umowa przewiduje ponadto, Ŝe terminy waŜności
otwartych akredytyw w kwocie maksymalnej 10.800.000,00 PLN (mieszczącej się w Limicie Kredytowym) oraz
termin rozliczenia kwoty na ryzyka transakcji rynku finansowego mogą wykraczać do 12 miesięcy poza okres
kredytowania.
Zabezpieczeniem spłaty umowy o kredyt między innymi są:
- hipoteka umowna kaucyjna łączna do kwoty 18.000.000,00 PLN na nieruchomościach będących w uŜytkowaniu
wieczystym DEVELOPMENT MAKRUM S.A. Spółka jawna (spółka zaleŜna) połoŜonych w Bydgoszczy przy ulicach
Sułkowskiego, Leśnej i Dwernickiego;
- sądowy zastaw rejestrowy na zapasach Spółki o wartości netto 5.077.000,00 PLN;
- sądowy zastaw rejestrowy na dwóch maszynach o łącznej wartości 3.470.000,00 PLN.
Pozostałe postanowienia umowy nie odbiegają od warunków rynkowych.
Umowa znacząca ze uwagi na przekroczenie wartości 10 % kapitałów własnych Spółki oraz ustanowienie
ograniczonych praw rzeczowych na aktywach spółki zaleŜnej o znacznej wartości (§ 5 ust. 1 pkt.1 i 3
Rozporządzenia MF z 19.02.2009r.).
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