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Treść  raportu:

Zarząd Makarony Polskie S.A. informuje, Ŝe w dniu dzisiejszym tj. 6 stycznia 2009 roku wpłynęła do Spółki umowa 
zawarta w dniu 30 grudnia 2008 roku z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Umowa ta dotyczy 
dofinansowania 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.

Zgodnie z niniejszą umową spółce Makarony Polskie (wraz ze spółką zaleŜną Stoczek Sp. z o.o.) zostało przyznane 
wsparcie w formie dotacji rozwojowej na realizację Projektu w kwocie 3 100 756,65 zł (przyznana pomoc publiczna 
na realizację Projektu wynosi 2 480 605,32 natomiast wkład własny wniesiony przez Grupę wyniesie 775 189,16 zł
- przy czym naleŜy podkreś lić, Ŝe 773 316,76 zł zostanie wniesione w formie wynagrodzeń szkolonych 
pracowników czyli w formie bezgotówkowej, zaś  jedynie 1 872,40 zostanie wniesione w postaci gotówki). 
Wsparcie na realizację Projektu będzie wypłacane w transzach w formie zaliczek okreś lonych w „Harmonogramie 
płatności” stanowiącym załącznik do w/w Umowy.

Zgodnie z zapisami umowy dotacyjnej Projekt powinien zostać zrealizowany w terminie od 1 stycznia 2009 roku do 
31 sierpnia 2010 roku. Plan szkoleń został podzielony na moduły dedykowane poszczególnym grupom 
pracowników.

W realizacji projektu szkoleniowego wezmą udział pracownicy reprezentujący wszystkie szczeble struktury 
organizacyjnej spółki Makarony Polskie oraz spółki Stoczek, a mianowicie kadra kierownicza, pracownicy działu 
obsługi klienta oraz logistyki, pracownicy działów handlowego oraz marketingu, pracownicy administracyjni oraz 
pracownicy bezpośrednio związani z produkcją.

Realizacja szkoleń będzie bardzo istotnym elementem wspierającym zakończenie procesu restrukturyzacji Grupy. 
Przeprowadzenie systemu szkoleń ma na celu podniesienie kwalifikacji, wzrost poziomu integracji 
poszczególnych grup pracowników i identyfikacji z firmą oraz poprawę efektywności działania Grupy.

Bardzo istotnym elementem Projektu jest finansowanie szkoleń informatycznych przygotowujących do 
wprowadzenia w Grupie systemu informatycznego klasy ERP. Nowe rozwiązania informatyczne usprawnią 
zarządzanie w ramach kilku zakładów produkcyjnych, znacząco usprawnią system raportowania oraz komunikację 
pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi.

Wartość Projektu okreś lona została na poziomie szacunkowym, natomiast ostateczna wielkość nakładów oraz 
dotacji będzie wynikała z faktycznej kwoty wydatkowanych środków, która moŜe róŜnić się od szacunków w związku 
z ostatecznymi negocjacjami przed zawarciem umów nabycia usług szkoleniowych. 

Umowa została zawarta pod warunkiem ustanowienia przez Makarony Polskie S.A., w terminie 15 dni od dnia 
podpisania umowy, gwarancji ubezpieczeniowej w kwocie 775 189,17 zł zabezpieczającej prawidłową realizację 
kontraktu.

W przypadku rozwiązania umowy ze względu na raŜące naruszenie jej warunków przez Makarony Polskie S.A. (np. 
wykorzystanie środków na cel inny niŜ okreś lony w Projekcie lub niezgodnie z umową) Spółka zobowiązana będzie 
do zwrotu całości otrzymanych transz wsparcia w terminie 30 dni od daty rozwiązania umowy wraz z odsetkami w 
wysokości okreś lonej jak dla zaległości podatkowych liczonych od dnia przekazania środków Spółce do dnia ich 
zwrotu, na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję WdraŜającą.

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

Łączna szacunkowa wartość wszystkich umów obowiązujących pomiędzy Makarony Polskie S.A. i Polską Agencją 
Rozwoju Przedsiębiorczości, liczona jako wartość dotacji przyznanych Spółce, w dniu publikacji niniejszego 
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Rozwoju Przedsiębiorczości, liczona jako wartość dotacji przyznanych Spółce, w dniu publikacji niniejszego 
raportu wynosi 14,5 mln zł. 

Kryterium uznania w/w umowy za umowę znaczącą jest fakt, Ŝe łączna wartość umów zawartych pomiędzy 
Makarony Polskie S.A., a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w okresie krótszym niŜ 12 miesięcy 
przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Subject: Conclusion of a significant grant agreement within the framework of Operation Programme - Human 
Capital

The contents of the report: The Management Board of Makarony Polskie Joint Stock Co. herewith informs that 
today, on 6th January 2009 the Company received an Agreement concluded on 30th December 2008 with Polish 
Agency for Enterprise Development (PARP). The Agreement refers to the grant for training Project titled: Staff 
qualifications -the key to the development of Makarony Polskie Group  (hereinafter referred to as the Project ), 
realized within the framework of the Operation Programme - Human Capital, Priority 2, Development of human 
resources and the adaptive potential of enterprises and improvement of health condition of working age 
population, Activity 2.1 The Development of the Modern Economic Staff.

According to the Agreement, Makarony Polskie Company (including the affiliated Stoczek LLC ) has been granted 
with support which is a development grant for Project realization in amount of PLN 3 100 756,65 (the granted 
public support for Project realization equals PLN 2 480 605,32 whereas the own funds contributed by the Group 
equals PLN 775 189,16  it is necessary to emphasize, that PLN 773 316,76 shall be contributed as a 
remunerations of the trained employees, so non-cash form, only PLN 1 872,40 shall be contributed as a cash). 
The grant for the Project shall be paid in instalments as a prepayment defined in Payment time-schedule  which 
constitutes the attachment to a/m Agreement.

According to the provisions of the grant Agreement, the Project shall be implemented since 1st January 2009 up 
to 31st August 2009. The training time schedule has been divided into modules dedicated to the particular groups 
of workers.

The workers representing all levels of the organization structure of Makarony Polskie Company and Stoczek 
Company shall be involved in the training, including the management staff, customer service staff, logistics staff, 
workers of commercial and marketing division, administration workers and production workers.

The training realization shall be a very essential element supporting the completion of the Group restructuration 
process. Realization of the training system is aimed to improve qualifications, increase the integration of particular 
groups of workers and identification with the Company and improvement of the Group operation efficiency.

The essential element of the Project is financing of the IT trainings preparing to implementation ERP class IT 
system in the Group. New IT solutions shall improve the management of some manufacturing plants  significantly 
improve the reporting system and communication between the particular organizational units.

The value of the project has been evaluated, whereas the final amount of expenditures and grant shall result from 
the real amount of spent funds, which can be different from the evaluation in respect of the final negotiations 
before the conclusion of contracts for trainings.

The Agreement has been concluded on condition, that Makarony Polskie Joint Stock Co. shall conclude an 
insurance guarantee for the amount of PLN 775 189,17 not later than 15 days since the Agreement conclusion, to 
secure the proper performance of the Agreement.

In case of termination of the Agreement due to the gross breach on Makarony Polskie Joint Stock Co. side (i.e. 
using the funds for the aim other than defined in the Project or against the Agreement) the Company shall be 
obliged to reimburse total of received instalments within 30 days since the termination of the Agreement including 
the interest calculated as per tax arrears counted since the day of transfer the funds to the Company up to the day 
of payback to the bank account indicated by the Implementing Institution.
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of payback to the bank account indicated by the Implementing Institution.

The terms and conditions of the Agreement do not diverge from the terms and conditions generally used for such 
kind of agreements.

The total estimated value of all agreements in force between Makarony Polskie Joint Stock Co. and Polish Agency 
for Enterprise Development, calculated as the value of grants which the Company obtained, on the day of the 
report issue equals PLN 14,5 million.

The criterion of considering the Agreement a significant one, is the fact that the total value of the Agreements 
concluded between Makarony Polskie Joint Stock Co. and Polish Agency for Enterprise Development has 
exceeded 10% of own capital fund of the Company within the period shorter than 12 month.

MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MAKARONY POLSKIE S.A. SpoŜywczy (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

2009-01-06 Paweł Nowakowski Prezes Zarządu

2009-01-06 Krzysztof Rubak Wiceprezes Zarządu
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