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Podwy szenie warto ci hipoteki kaucyjnej stanowiacej zabezpieczenie kredytu w rachunku bie cym
Spó ki.

Tre :
Zarz d "Milkpol" SA z siedzib w Czarnocinie ("Spó ka") informuje niniejszym, i w dniu 13 sierpnia 2009 roku
Spó ka otrzyma a z S du Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim, VI Wydzia Ksi g Wieczystych, zawiadomienie o
dokonaniu, w Ksi dze Wieczystej KW Nr PT1P/00039905/2, prowadzonej dla nieruchomo ci Spó ki po onej w
Czarnocinie, wpisu podwy szenia warto ci hipoteki kaucyjnej ustanowionej na rzecz Banku Spó dzielczego w
Radomsku ("Bank"), stanowi cej zabezpieczenie sp aty kredytu odnawialnego w rachunku bie cym Spó ki,
udzielonego Spó ce przez Bank na mocy umowy nr 29/KK/2005 z dnia 21 marca 2005 roku (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), z dotychczasowej kwoty w wysoko ci 1.400 tys. z do kwoty 2.000 tys. z .
Podwy szenie warto ci przedmiotowej hipoteki kaucyjnej zosta o dokonane w zwi zku z przed eniem terminu
sp aty przedmiotowego kredytu (termin sp aty kredytu zosta przed ony do dnia 18 marca 2010 roku; kredyt
mo e zosta odnowiony na nast pny okres pod warunkami wskazanymi w umowie kredytu nr 29/KK/2005) i
zmian warunków jego oprocentowania (obecnie, oprocentowanie przedmiotowego kredytu ma charakter
zmienny i wynosi WIBOR 1M plus mar a Banku w wysoko ci 4,25 p.p.). Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 1)
Za cznika nr 1 do Uchwa y nr 346/2007 Zarz du GPW z dnia 30.05.2007 r. - "Informacje bie ce i okresowe w
Alternatywnym Systemie Obrotu".
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