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Treść  raportu:

W nawiązaniu do umowy o dofinansowanie projektu inwestycyjnego pod nazwą "Uruchomienie produkcji nowej 
jakości makaronów w oparciu o innowacyjne technologie" zawartej pomiędzy Makarony Polskie S.A. i Polską 
Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu 4 czerwca 2008 roku, opisanej szczegółowo w raporcie bieŜącym nr 
27/2008 z dnia 5 czerwca 2008 roku oraz w raporcie bieŜącym nr 44/2008 z dnia 9 lipca 2008 roku, Zarząd 
Makarony Polskie S.A. informuje, Ŝe w dniu 6 stycznia 2009 roku podpisany został aneks do w/w umowy 
wydłuŜający termin realizacji projektu inwestycyjnego z dnia 31 grudnia 2008 roku do dnia 28 lutego 2009 roku.

Aneks doprecyzowuje równieŜ kwoty wydatków kwalifikowanych i dotacji, które uległy niewielkim zmianom. 
Aktualnie całkowite nakłady na realizację projektu, zgodnie z umową, wynoszą 19 208 774 zł, w tym wydatki 
kwalifikowane na poziomie 19 078 467 zł, co daje kwotę dofinansowania na poziomie 11 447 080 zł (60% 
wydatków kwalifikowanych). Początkowo kwoty te wynosiły odpowiednio: 19 213 725 zł całkowite nakłady na 
realizację Projektu, 19 082 525 zł wydatki kwalifikowane i 11 449 515 zł dotacja.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Subject: Signing an annexe to the significant subsidy contract

Contents of the report:

In reference to the additional financing contract of the investment project under the name Initialisation of 
production of the new quality pastas in accordance with innovative technologies  concluded between Makarony 
Polskie JSC and Polish Agency for Enterprise Development on 4th of June 2008, descibed in detail in the current 
report no. 27/2008 from 5th of June 2008 and in the current report no. 44/2008 from 9th of July 2008, the 
Management Board of Makarony Polskie JSC informs that on 6th of January 2009 the annexe extending the date 
of investment project implementation from 31st December 2008 to 28th February 2009 to above-mentioned 
contract was signed.
The annexe also specifies amounts of qualified expenses and the subsidy, which changed inconsiderably. 
Currently, the total outlays on project realization, under the contract, amounted 19 208 774zl, including expenses 
qualified on a level 10 078 467zl, what gives the subsidy amount on a level 11 447 080zl (60% of qualified 
expenses). At the beginning, these amounts amounted adequately: 19 213 725zl the total outlays on project 
realization, 19 082 525zl qualified expenses and 11 449 515zl the subsidy.
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