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Temat

Zawarcie znaczącej umowy z Agencją Rynku Rolnego

Podstawa prawna

Treść  raportu:

Zarząd Makarony Polskie S.A., w nawiązaniu do raportu bieŜącego nr 57/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku, 
informuje Ŝe w dniu 3 lutego 2009 roku do Spółki wpłynęła podpisana w trybie korespondencyjnym umowa z 
Agencją Rynku Rolnego na dostarczenie artykułów spoŜywczych do organizacji charytatywnych, w ramach 
programu „Dostarczanie Ŝywności najuboŜszej ludności Unii Europejskiej 2009”. 

Przedmiotem umowy jest dostawa makaronu do wskazanych przez Agencję Rynku Rolnego magazynów Federacji
Polskich Banków śywności. Kontrakt realizowany będzie w terminie do 31 grudnia 2009 roku. Wartość netto 
umowy wynosi 12.140 tys. zł. 

Zabezpieczenie umowy stanowi gwarancja naleŜytego wykonania kontraktu w wysokości 110% wartości kontraktu,
tj. 13.354 tys. zł. 

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

Kryterium uznania w/w kontraktu za umowę znaczącą jest fakt, Ŝe łączna wartość świadczeń w ramach kontraktu 
przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Kontrakt z Agencją Rynku Rolnego zawarła równieŜ spółka z Grupy Kapitałowej - Stoczek Sp. z o.o. (Makarony 
Polskie S.A. posiada 100% udziałów w tej spółce). O zawarciu tego kontraktu Spółka informowała raportem 
bieŜącym nr 7/2009 z dnia 30 stycznia 2009 roku.

Łączna szacunkowa wartość wszystkich umów obowiązujących obecnie pomiędzy Grupą Makarony Polskie i 
Agencją Rynku Rolnego wynosi 15.656 tys. zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

The subject: Concluding a significant contract with Agricultural Market Agency

The contents of the raport:

The Management Board of Makarony Polskie Joint Stock Co. with reference to the current report no 57/2008 
from 30th of December 2008 informs that on the 3rd of February 2009 the company received the contract signed 
by correspondence with Agricultural Market Agency for delivering the groceries to the charitable organizations 
within the framework of programme Delivering food to the most indigent European Union population 2009 .

The subject of the contract is the delivery of pastas to warehouses of Federation of Polish Food Banks indicated 
by Agricultural Market Agency. The contract will be performed in due time to the 31st of December 2009. Net 
worth of the contract amounts 12.140 thousand zl.

Contract collateral constitutes the guarantee of proper performance of contract in the amount of 110% of 
contract worth, that is 13.354 thousand zl.

The conditions on which the contract was concluded do not depart from the commonly used for these type of 
contracts.
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Criterion of acceptance above-mentioned contract as significant is the fact that the total value of payments within 
the framework of contract exceeds 10% of the worth of Company s own capital.

The contract with Agricultural Market agency was also concluded by the company from Capital Group - Stoczek 
Ltd. (Makarony Polskie JSC has 100% of shares in this company). The Company informed about concuding this 
contract in current report no. 7/2009 from 30th of January 2009.

The whole estimated value of all contracts that are in effect between Makarony Polskie Group and Agricultural 
Market Agency amounts 15.656 thousand zl.

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

2009-02-03 Paweł Nowakowski Prezes Zarządu

2009-02-03 Krzysztof Rubak Wiceprezes Zarządu
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