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

Treść  raportu:

W nawiązaniu do umowy o dofinansowanie projektu szkoleniowego pod nazwą "Kwalifikacje personelu kluczem 
do rozwoju Grupy Makarony Polskie" (dalej „Projekt”), realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, Priorytet 2 Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu 
zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1 Rozwój Kadr Nowoczesnej Gospodarki,  zawartej pomiędzy Makarony 
Polskie S.A. i Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (dalej „PARP”) w dniu 30 grudnia 2008 roku, opisanej 
szczegółowo w raporcie bieżącym nr 2/2009 z dnia 6 stycznia 2009 oraz w raporcie bieżącym 4/2009 z dnia 20 
stycznia 2009 roku, Zarząd Makarony Polskie S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła zgoda 
PARP na wydłużenie terminu realizacji Projektu szkoleniowego do dnia 31 grudnia 2010 roku (pierwotny termin - 
31 sierpnia 2010r.).

Złożenie przez Makarony Polskie S.A. wniosku o wydłużenie terminu realizacji Projektu podyktowane było dużą 
intensywnością szkoleń realizowanych przez Grupę w ramach Projektu.

Do chwili obecnej Grupa zrealizowała ponad 80% dni szkoleniowych zaplanowanych w ramach Projektu, co 
zgodnie z warunkami zawartej umowy daje spółce Makarony Polskie S.A. możliwość odstąpienia od realizacji 
pozostałej części szkoleń bez zmian w kwocie przyznanej dotacji. Zarząd Makarony Polskie S.A., mając na uwadze 
wysoką efektywność przeprowadzonych dotychczas szkoleń, postanowił nie rezygnować z realizacji pozostałej 
części Projektu i zawnioskował o wydłużenie terminu jego realizacji do dnia 31 grudnia 2010 roku.

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

In connection with the contract on co-financing for the training project entitled: "Personnel Qualifications - a key 
to the development of Makarony Polskie Group" implemented under Human Capital Operational Programme, 
Priority 2: Development of Human Resources and adaptation potential of enterprises, and improving the health 
condition of working persons, Activity 2.1. Development of personnel for modern economy , concluded between 
Makarony Polskie S.A. and Polish Agency for Enterprise Development (PARP) on 30 Dec. 2008, described 
specifically in Current Report No. 2/2009, dated 6 Jan. 2009, and in Current Report No. 4/2009 dated 20 January 
2009, the Management Board of Makarony Polskie S.A. informs that today is has received an approval of PARP 
for extending the deadline for the implementation of the Training project to 31 Dec. 2010 (the original deadline 
was 31 Aug. 2010). 
 
The application for extending the deadline for the Project implementation was submitted by Makarony Polskie 
S.A. due to the fact that the Group has been executing a large number of training courses under the Project. 
 
As of today, the Group has carried out over 80% of the training days planned under the Project, and in 
accordance with the terms of the contract, Makarony Polskie S.A. is entitled to withdraw from implementing the 
remaining part of the trainings without a change in the amount of the granted funds. Taking into account the high 
effectiveness of the trainings carried out previously, the Management Board of Makarony Polskie S.A. decided 
not to withdraw from the implementation of the remaining part of the Project and applied for extending its 
deadline to 31 December 2010.
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