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Treść raportu:

Zarząd MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (Spółka) informuje, Ŝe w dniu dzisiejszym (28.10.2010 r.) Zarząd
Spółki podpisał z Bankiem BPH S.A. z siedzibą w Krakowie, Centrum Korporacyjne w Bydgoszczy, aneks do
umowy kredytu z dnia 30.10.2009 r. o linię wielocelową wielowalutową, przy czym nowa kwota limitu linii wynosi
10.675.000,00 PLN, w tym kredyt w rachunku bieŜącym do łącznej kwoty 5.600.000,00 PLN i limit na udzielenie
gwarancji bankowych i akredytyw do łącznej kwoty 4.600.000,00 PLN oraz sublimit na pokrycie ryzyka transakcji
rynku finansowego do kwoty 475.000,00 PLN.
Okres kredytowania trwa do dnia 26.10.2011 r., przy czym okres waŜności gwarancji zwrotu zaliczki i dobrego
wykonania kontraktu lub płatności akredytywy nie moŜe wykraczać poza dzień 26 października 2012 r.
Zabezpieczeniem spłaty zobowiązań Spółki z tej umowy między innymi są:
- hipoteka umowna kaucyjna łączna do kwoty 18.850.000,00 PLN na 3 nieruchomościach będących w
uŜytkowaniu wieczystym Spółki połoŜonych w Szczecinie przy ul. Gdańskiej 36 (Stocznia Pomerania);
- sądowy zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach Spółki znajdujących się w zakładzie Stocznia Pomerania
w Szczecinie o wartości netto 10.415.267,88 PLN;
- poręczenie cywilne DEVELOPMENT MAKRUM S.A. Spółka jawna (spółka zaleŜna).
Pozostałe postanowienia umowy nie odbiegają od warunków rynkowych.
Umowa znacząca z uwagi na przekroczenie 10% przychodów Grupy Kapitałowej MAKRUM za okres ostatnich 4
kwartałów. Spółka przyjmuje to kryterium z uwagi na fakt, iŜ obecnie pozwala ono lepiej ocenić znaczenie zawartej
umowy.
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