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Typy rynków: NewConnect - Rynek Akcji GPW
Tytu : Podpisanie przez Spó  aneksu do umowy kredytu w rachunku bie cym Spó ki
Dane szczegó owe:
Zarz d "Milkpol" Spó ki Akcyjnej z siedzib  w Czarnocinie ("Spó ka"), informuje niniejszym, e w dniu 19 marca
2010 roku Spó ka podpisa a z Bankiem Spó dzielczym w Radomsku Aneks nr 1/2010 do umowy kredytowej nr
29/KK/2005 z dnia 21 marca 2005 roku o kredyt w rachunku bie cym (zmienianej w drodze wcze niejszych
aneksów: nr 1/2006 z dnia 16 marca 2006 roku, nr 1/2008 z dnia 20 marca 2008 roku i nr 1/2009 z dnia 19
marca 2009 roku), na mocy którego, w szczególno ci wyd ono okres kredytowania kredytem obj tym wskazan
umow  nr 29/KK/2005 (przedmiotowa umowa kredytu zosta a opisana w punkcie 1.1.13 Rozdzia u I Dokumentu
Informacyjnego Spó ki z dnia 13 pa dziernika 2008 roku, przygotowanego w zwi zku z wprowadzeniem akcji
Spó ki do alternatywnego systemu obrotu na Rynku NewConnect).

Zgodnie z aktualnie obowi zuj cymi postanowieniami przedmiotowej umowy kredytu:

(1) kredyt udzielony jest na kwot  1 mln z ;

(2) aktualny okres kredytowania: od dnia 19 marca 2010 roku do dnia 18 marca 2011 roku;

(3) aktualne oprocentowanie kredytu: wed ug zmiennej stopy procentowej opartej na stawce WIBOR 1M,
powi kszonej o mar  Banku w wysoko ci 3,75 punktu procentowego w stosunku rocznym;

(4) zabezpieczenie kredytu stanowi: hipoteka kaucyjna do kwoty 2 mln z  na nieruchomo ci Spó ki po onej w
Czarnocinie, dla której S d Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, VI Wydzia  Ksi g Wieczystych prowadzi ksi
wieczyst  KW nr PT1P/00039905/2; cesja praw z polisy ubezpieczeniowej w/w nieruchomo ci oraz
pe nomocnictwo dla Banku do dysponowania rachunkiem bie cym Spó ki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Za cznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bie ce i okresowe przekazywane
w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
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