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Treść  raportu:

Zarząd Makarony Polskie S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym  na stronach Agencji Rynku Rolnego („ARR”) 
zamieszczone zostały wyniki przetargu ogłoszonego w ramach programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej 
ludności Unii Europejskiej 2011”. 

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie ARR Grupa Makarony Polskie wygrała kontrakty o łącznej 
wartości 28 023 tys. zł w tym:
- krupnik o wartości 7 322 tys. zł, który dostarczany będzie do magazynów Federacji Polskich Banków Żywności 
oraz Caritas Polska przez Makarony Polskie S.A.
- kasza jęczmienna z gulaszem o wartości 11 267 tys. zł, która dostarczana będzie do magazynów Federacji 
Polskich Banków Żywności oraz Caritas Polska przez Stoczek Sp. z o.o.
- makaron z gulaszem o wartości. 4 708 tys. zł, który dostarczany będzie do magazynów Caritas Polska przez 
Stoczek Sp. z o.o.
- makaron muszelki o wartości 4 726 tys. zł, który dostarczany będzie do magazynów Federacji Polskich Banków 
Żywności przez Stoczek Sp. z o.o.,

Zapłatę za dostawy artykułów spożywczych w ramach wygranych części przetargu stanowi 69 417 ton ziarna 
jęczmienia zlokalizowanego w magazynach interwencyjnych.

Warunkiem zawarcia umów jest złożenie przez spółki Grupy w ARR zabezpieczenia należytego wykonania umów w
wysokości około 150% wygranych kontraktów. Złożenie zabezpieczenia jest warunkiem koniecznym zawarcia 
kontraktów.

Szczegółowe informacje w sprawie kontraktów zawartych przez Grupę z ARR zostaną przekazane przez Spółkę po 
podpisaniu umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

The Management Board of Makarony Polskie S.A. informs that today the website of the Agricultural Market 
Agency (Agencja Rynku Rolnego - ARR) published the results of tender announced under the "Food aid 
programme for the European Union poorest people, 2011". 
 
According to the information posted on the ARR website, Makarony Polskie Group has won the contracts of the 
total value 28 023 thousand PLN including: 
- krupnik (barley soup) amounting to 7 322 thousand PLN which shall be delivered to the storage facilities of the 
Polish Food Banks Federation and Caritas Polska by Makarony Polskie SA. 
- barley kasha with goulash amounting to 11 267 thousand PLN which shall be delivered to the storage facilities 
of the Polish Food Banks Federation and Caritas Polska by Stoczek Sp. z o.o. 
- pasta with goulash amounting to 4 708 thousand PLN which shall be delivered to the storage facilities of Caritas 
Polska by Stoczek Sp. z o.o. 
-shell pasta amounting to 4 726 thousand PLN, which shall be delivered to the storage facilities of the Polish 
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Food Banks Federation by Stoczek Sp. z o.o. 
 
The remuneration for the delivery of food products under the relevant parts of the tender shall constitute 69,417 
tons of barley grains held in intervention storage. 
 
The securities for contracts concluded by the companies of the Group with ARR shall have the form of 
performance guarantees amounting to approx. 150% of the awarded contract price. Submitting the 
aforementioned guarantees is a necessary condition for signing the contracts. 
 
Detailed information regarding the contracts concluded by Makarony Polskie Group with ARR shall be provided 
by the Company after signing the contracts

MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MAKARONY POLSKIE S.A. Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji  GPW w W-wie)

35-082 Rzeszów

(kod pocztowy) (miejscowość)

Podkarpacka 15

(ulica) (numer)

017 8753010 017 8753011

(telefon) (fax)

biuro@makarony.pl www.makarony.pl

(e-mail) (www)

8133278856 691674708

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2010-12-29 Krzysztof Rubak Wiceprezes Zarządu

2010-12-29 Marek Feruś Wiceprezes Zarządu
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