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Treść  raportu:

Działając w oparciu o zasady I.1 i I.2 zbioru "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW", wobec 
pojawiających się zapytań inwestorów i informacji prasowych o zawieraniu przez spółki publiczne kontraktów 
walutowych Zarząd Makarony Polskie S.A. informuje, Ŝe spółka Makarony Polskie S.A. w okresie od 1 stycznia 
2008 roku do dnia przekazania niniejszego raportu bieŜącego, nie była stroną kontraktów walutowych (opcja, 
futures, forward), jak równieŜ w Ŝaden inny sposób nie uczestniczyła w takich kontraktach.

Jedynym sposobem zabezpieczenia róŜnic kursowych w ramach Grupy Makarony Polskie jest kredyt walutowy w 
wysokości 290 tys. Eur zaciągnięty przez spółkę zaleŜną Stoczek Sp. z o.o. Kredyt ten zaciągnięty został w celu 
zabezpieczenia sprzedaŜy eksportowej spółki Stoczek realizowanej w euro. W czwartym kwartale 2008 roku, 
spółka Stoczek wykaŜe z tego tytułu ujemne róŜnice kursowe w kwocie 222 tys. zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Subject: Information concerning securing financial instruments

Legal basis: Other regulations

Contents of the report:

Acting in accordance with principles I.1 and I.2 of the collection Good Practices in Public Companies Listed on 
the Warsaw Stock Exchange  due to appearing questions of investors and press announcements about concluding 
monetary agreements by public companies, the Management Board of Makarony Polskie JSC informs that 
Makarony Polskie JSC in the period from the 1st of January 2008 until the day of supplying the following current 
report was neither a side in monetary agreements (option, futures, forward) nor paricipated in such contracts in 
any matter whatsoever.

The only way of securing the monetary differences within the framework of Makarony Polskie Group is the 
monetary credit of 290 000 euros incured by the dependant company Stoczek Ltd. This credit was incured for 
purpose of securing Stoczek Company s export sale implemented in euros. In the fourth quarter of 2008, Stoczek 
Company will show, beause of this, negative rate differences in the ammount of 222 000 zl.
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