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

Treść  raportu:

Zarząd Makarony Polskie S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku,  
informuje że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła informacja spółki zależnej Stoczek Sp. z o.o. (Makarony 
Polskie S.A. posiada 100% udziałów w tej spółce) o zawarciu przez tę spółkę umowy znaczącej z Agencją Rynku 
Rolnego. Umowa zawarta została w trybie korespondencyjnym, a jej przedmiotem są dostawy artykułów 
spożywczych do organizacji charytatywnych, w ramach programu „Dostarczanie żywności najuboższej ludności 
Unii Europejskiej 2011”. 

Stoczek Sp. z o.o. dostarczać będzie dania gotowe w postaci: 
- kaszy z gulaszem do wskazanych przez Agencję Rynku Rolnego magazynów Federacji Polskich Banków 
Żywności oraz Caritas Polska, 
- makaronu z gulaszem do wskazanych przez Agencję Rynku Rolnego magazynów Caritas Polska. 

Kontrakt realizowany będzie w terminie do 31 grudnia 2011 roku. 
Wartość netto umowy wynosi 15.975 tys. zł.

Zapłatę za dostawy artykułów spożywczych w ramach kontraktu stanowi ziarno jęczmienia zlokalizowane w 
magazynach interwencyjnych.

Warunki na jakich została zawarta umowa nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Zabezpieczenie umowy stanowi gwarancja należytego wykonania kontraktu w wysokości ok. 150% wartości 
kontraktu, obowiązująca w okresie do 30 kwietnia 2012 roku, udzielona spółce Stoczek przez STU ErgoHestia S.A. 
na warunkach nie odbiegających od warunków rynkowych.

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. with reference to Current Report No 38/2010 dated 29 Dec. 
2010, informs that it has been notified today by its subsidiary, Stoczek sp z o.o. (Marakrony Polskie S.A. has 
100% shares in this company) about the fact the Company concluded a significant contract with the Agricultural 
Market Agency. The contract was concluded by correspondence and its subject is the supply of food products 
for charitable organizations, under the "Food aid programme for the European Union poorest people, 2011". 
 
Stoczek Sp. z o.o. shall supply the following ready-made meals: 
- barley kasha with goulash to storage facilities indicated by the Agricultural Market Agency, conducted by the 
Polish Food Banks Federation and Caritas Polska. 
- pasta with goulash to storage facilities indicated by the Agricultural Market Agency conducted by Caritas Polska. 
 
The contract shall be executed by the day of 31. Dec.2011. 
Net contract value is 15.975 thousand PLN. 
 

Komisja Nadzoru Finansowego

1



RB 4 2011MAKARONY POLSKIE S.A.
 
The remuneration for the delivery of food products under the contract shall be in the form of barley grains held in 
intervention storage. 
 
The terms and conditions of the Contract do not differ materially from those commonly used in this type of 
contracts.  
 
The security for the contract has the form of a performance guarantee amounting to approx. 150% of the 
contract price and valid until 30 April 2012 granted to Stoczek Sp. z o.o. by STU EgoHestia S.A. under conditions
which do not differ materially from those applied in the market. 
 
The criterion for recognising the aforementioned contract as a significant agreement is the fact that the total value 
of services provided under the contract exceeds 10% of the total equity capital of Makarony Polskie S. A.
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PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2011-02-14 Paweł Nowakowski Prezes Zarządu

2011-02-14 Krzysztof Rubak Wiceprezes Zarządu
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