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Znaczne pakiety akcji - przekroczenie progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce/ Significant pockets of shares - 
10% treshold of the overall number of votes exceeded in the Company
Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabyc ie lub zbyc ie znacznego pakietu akc ji

Treść  raportu:

Zarząd Makarony Polskie S.A. działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie 
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 
spółkach publicznych informuje, że w dniu 24 maja 2010 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie Pana Marka 
Jutkiewicza.

Pan Marek Jutkiewicz poinformował, że w wyniku transakcji kupna zawartej na rynku regulowanym prowadzonym 
przez Giełdę Papierów Wartościowych w dniu 17 maja 2010 roku i rozliczonej przez KDPW w dniu 19 maja 2010 
roku, przekroczył próg 10% ogólnej liczby głosów w spółce Makarony Polskie S.A.

Jednocześnie, Pan Marek Jutkiewicz poinformował, że do dnia zmiany udziału posiadał 924.082 akcje spółki 
Makarony Polskie S.A. stanowiące 9,99% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Aktualnie Pan Marek Jutkiewicz posiada 1.354.302 akcje spółki Makarony Polskie S.A. stanowiące 14,64% 
kapitału zakładowego Spółki. Z akcji tych przysługuje mu 1.354.302 głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki 
stanowiace 14,64% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Pan Marek Jutkiewicz poinformował, że:
- w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia, o którym mowa w niniejszym raporcie nie zamierza zwiększać 
udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki,
- podmioty od niego zależne nie posiadają akcji Spółki,
- nie zawarł i nie jest stroną umowy z osobą trzecią, której przedmioterm jest przekazanie uprawnienia do 
wykonywania prawa głosu z akcji Spółki. 

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

The Management Board of Makarony Polskie S.A. acting on the grounds of art. 70 point 1 of the Act dated 29 
July 2005 on public offer and the conditions for introducing instruments to the organized trading system and on 
public companies, informs that on 24 May 2010 the Company received the notification form Mr. Marek 
Jutkiewicz. 
 
Mr. Marek Jutkiewicz has notified that on 17 May 2010 he exceeded 10% of the overall number of votes in 
Makarony Polskie S.A. as a result of an acquisition concluded on the regulated market managed by Warsaw 
Stock Exchange and settled by The National Depository for Securities on 19 May 2010. 
 
At the same time, Mr. Marek Jutkiewicz informed that until the day of the change of the share he had 924.082 
shares of Makarony Polskie S.A. which constitute 9.99% of Makarony Polskie share capital. Owned shares 
entitled Marek Jutkiewicz to 924.082 votes on Annual General Meeting (AGM) constituting 9.99% of the total 
number of votes on AGM. 
 
Currently, Mr. Marek Jutkiewicz has 1.354.302 shares of Makarony Polskie S.A., which constitute 14.64% of 
the Company share capital and entitled him to 1.354.302 votes on the AGM constituting 14.64% of the overall 
number of votes on AGM. 
 
Mr. Marek Jutkiewicz informed that: 
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Mr. Marek Jutkiewicz informed that: 
- in the period of 12 months from submitting the notification, stated in this report, he does not intend to increase 
his share in the total number of votes, 
- subjects dependent from him do not own Company's shares, 
- he does not conclude and he is not a side of the contract with the third party whose subject is to pass on the 
powers to vote resulting from the Company's shares.

MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)
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PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2010-05-25 Paweł Nowakowski Prezes Zarządu

2010-05-25 Krzysztof Rubak Wiceprezes Zarządu
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