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Treść raportu:

Zarząd MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (Spółka) w uzupełnieniu raportu bieŜącego nr 31/2010 z dnia
28.10.2010 r. w sprawie zawarcia znaczącej umowy (umowy kredytowej z Bankiem BPH) uszczegóławia
informacje dotyczące hipoteki i zastawu (zabezpieczenie spłaty kredytu):
1) hipoteka kaucyjna umowna i zastaw rejestrowy zostały ustanowione w drodze umowy w dniu zawarcia umowy
kredytowej (30.10.2009 r.) i zmienione w dniu zawarcia aneksu z Bankiem do tej umowy kredytowej (28.10.2010
r.),
2) hipotekę ustanowiono na prawie uŜytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej częściowo zabudowanej i
częściowo niezabudowanej o powierzchni 51.976 m kw. (trzy księgi wieczyste) oraz na prawie własności
budynków i budowli na tym gruncie posadowionych – grunt i budynki połoŜone przy ul. Gdańskiej 36 łącznie
składają się na zakład „Stocznia Pomerania” w Szczecinie,
zastaw ustanowiono na znacznej części niezamortyzowanych maszyn i urządzeń stanowiących wyposaŜenie
zakładu „Stocznia Pomerania” w Szczecinie, w tym na: tokarkach, frezarkach, giętarkach, prostownikach i
półautomatach spawalniczych, dźwigach, Ŝurawiach, suwnicach, łoŜach podporowych (zastaw na zbiorze rzeczy
stanowiących organizacyjną całość wg listy tego zbioru sporządzonej na dzień 30.09.2010r.),
3) hipoteka zabezpiecza zobowiązanie kredytowe do kwoty 18.850.000,00 zł a zastaw zabezpiecza do kwoty
15.905.750,00 zł (kapitał, wszelkie odsetki, opłaty, prowizje),
4) wartość ewidencyjna obciąŜonego hipoteką prawa uŜytkowania wieczystego gruntu ujęta jest w księgach
rachunkowych Spółki na kwotę 9.369.851,00 zł netto, prawo własności budynków – na kwotę 6.607.491,16 zł
netto, a wartość ewidencyjna obciąŜonych zastawem maszyn i urządzeń ujęta jest na kwotę 10.415.267,88 zł netto
(wszystkie trzy wartości na dzień 30.09.2010 r.),
5) pomiędzy Spółką oraz jej osobami zarządzającymi i nadzorującymi a Bankiem BPH i jego osobami
zarządzającymi nie ma powiązań.
Przedmiotem hipoteki i zastawu są aktywa o znacznej wartości przekraczające 10% przychodów Grupy Kapitałowej
MAKRUM za okres ostatnich 4 kwartałów.
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