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Temat

Otrzymanie przez Spółkę częściowej wypłaty dotacji w ramach SPO WKP 2.2.1

Podstawa prawna

Treść  raportu:

Zarząd Makarony Polskie S.A. informuje Ŝe w dniu 28 stycznia 2009 roku Spółka otrzymała płatność częściową w 
kwocie 4.192,7 tys. zł do umowy o dofinansowanie projektu inwestycyjnego pod nazwą ”Uruchomienie produkcji 
nowej jakości makaronów w oparciu o innowacyjne technologie” zawartej z Polską Agencją Rozwoju 
Przedsiębiorczości (PARP) w dniu 4 czerwca 2008 roku (opisanej szczegółowo w raportach bieŜących nr 27/2008 
z dnia 5 czerwca 2008 r., 44/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. i 1/2009 z dnia 6 stycznia 2009 r.)  

Wypłata dotacji została dokonana przez PARP na podstawie wniosku o płatność pośrednią złoŜonego przez 
Makarony Polskie S.A. po realizacji części inwestycji. Wniosek o wypłatę pozostałej części dotacji w kwocie 
7.254,3 zostanie złoŜony przez Spółkę w marcu br., po zakończeniu realizacji całości projektu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Subject: Receipt by the Company partial payment of the subsidy within the framework of SPO WKP 2.2.1

The contents of the report:

The Management Board of Makarony Polskie Joint Stock Co. informs that on the 28th of January 2009 the 
Company received a partial payment in the amount of 4 192,7 thousand zl to the subsidy contract of investment 
project under the name Initialisation of production of the new quality pastas in accordance with innovative 
technologies  concluded with Polish Agency for Enterprise Development (PAED) on the 4th of June 2008 
(described in details in current reports no 27/2008 from the 5th of June 2008, 44/2008 from the 9th of July 2008 
and in 1/2009 from the 6th of January 2009).

The payment of subsidy was made by PAED on the basis of the indirect payment application filed by Makarony 
Polskie JSC after the realization a part of the investment. The application for the payment of the remaining part of 
subsidy in the amount of 7 254,3 will be filed by the Company in March 2009, after the completion of the whole 
project realization.
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