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Temat

Zawarcie przez spółkę zależną Stoczek Sp. z o.o. znaczacej umowy z TDM Arrtrans S.A./Concluding by the 
subsidiary Stoczek Sp. z o.o. a significant contract with TDM Arrtrans S.A. 
Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść  raportu:

Zarząd Makarony Polskie S.A. informuje, że w dniu 22 marca 2010 roku do Spółki wpłynęła informacja o zawarciu 
znaczącej umowy przez spółkę zależną Stoczek Sp. z o.o. (Makarony Polskie S.A. posiada 100% udziałów w tej 
spółce) i Towarowy Dom Maklerski Arrtrans S.A. z siedzibą w Łodzi. Umowa zawarta została w trybie 
korespondencyjnym.

Przedmiotem kontraktu są dostawy dań gotowych o łącznej wartości netto 13,1 mln zł.

Umowa realizowana będzie w okresie od kwietnia do listopada 2010r.

Warunki na jakich kontrakt został zawarty nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Kryterium uznania w/w kontraktu za umowę znaczącą jest fakt, że łączna wartość świadczeń w ramach kontraktu 
przekracza 10% wartości kapitałów własnych Makarony Polskie S.A. 

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

The Management Board of Makarony Polskie S.A. informs that on 22 March 2010 the Company received 
information about concluding by the subsidiary Stoczek Sp. z o.o. (Makarony Polskie S.A. holds 100% stake in 
this Company) a significant contract with Commodity Brokerage House Arrtrans S.A. with its seat in Łódź. 
The contract was concluded by the correspondence. 
 
The subject of the contract are the deliveries of the ready-made dishes of the total net worth 13.1 mln PLN. 
 
The contract is to be fulfilled in the period from April to November 2010. 
 
The conditions on which the contract was concluded do not depart from the commonly used for these type of 
contracts.  
 
The criterion of recognition of above-mentioned contract as significant is the fact that the total worth of the 
services within the framework of the contract exceeds 10% of the Companys equities worth.
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