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Temat

Udzielenie poręczenia weksla in blanco zabezpieczającego gwarancję należytego wykonania kontraktu zawartego 
przez spółkę zależną/Endorsement of blank promissory note consituting a surety for performance guarantee for a 
contract concluded by the subsidiary company.  
Podstawa prawna

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 4/2011 z dnia 14 lutego 2011 roku, w związku z 
§5 ust.1 pkt 7 oraz §13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji 
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, informuje że Makarony Polskie 
S.A. poręczyła weksel in blanco wystawiony przez spółkę zależną Stoczek Sp. z o.o. (Makarony Polskie S.A. 
posiada 100% udziałów w tej spółce).

Poręczony weksel in blanco zabezpiecza gwarancję należytego wykonania umowy w wysokości 23.653 tys. zł, 
stanowiącą zabezpieczenie kontraktu zawartego pomiędzy Stoczek Sp. z o.o. i Agencją Rynku Rolnego, opisanego 
szczegółowo w raporcie bieżącym 4/2011.

Poręczenie wekslowe obowiązuje w okresie obowiązywania gwarancji, tj. w terminie do 30 kwietnia 2012 roku.
Makarony Polskie S.A. za udzielenie poręczenia nie otrzymała żadnego wynagrodzenia. 

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

With reference to Current Report No 4/2011 dated 14 Feb. 2011 and acting on the grounds of §5 clause 1, point 
7 and §13 of the Ordinance of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodical information 
provided by issuers of securities, the Management Board of Makarony Polskie S.A. informs that Makarony 
Polskie S.A. endorsed a blank promissory note issued by its subsidiary, Stoczek sp z o.o. (Makarony Polskie S.A. 
has 100% shares in this company). 
 
The endorsed promissory note provides surety for contract performance guarantee amounting to 23,653 thousand
PLN which constitutes surety for the contract concluded between Stoczek Sp. z o.o. and the Agricultural Market 
Agency, described in detail in Current Report No 4/2011. 
 
The aval remains valid throughout the period of the guarantee, i.e. until 30 April 2012. Makarony Polskie S.A has 
not received any remuneration for granting the said surety.
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