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Otrzymanie przez Spółkę końcowej wypłaty dotacji w ramach SPO WKP 2.2.1 i częściowa spłata kredytu

Podstawa prawna

Treść  raportu:

Zarząd Makarony Polskie S.A. informuje, Ŝe w dniu 2 czerwca 2009 roku Spółka otrzymała płatność końcową 
dotacji w kwocie 7.254,4 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.).

Płatność pośrednia dotacji w kwocie 4.192,7 tys. zł  wpłynęła do Spółki w dniu 28 stycznia 2009 roku (raport 
bieŜący  nr 6/2009 z dnia 28 stycznia 2009 r.). Łączna wartość dofinansowania otrzymanego przez Makarony 
Polskie S.A wyniosła 11.477,1 tys. zł.                                   
Otrzymane środki zostały przeznaczone na częściową spłatę kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku BGś 
S.A. zgodnie z umową kredytową z dnia 5 czerwca 2008 r., opisaną szczegółowo raportem bieŜącym nr 29/2008 z 
dnia 6 czerwca 2008 r., raportem bieŜącym nr 45/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. i raportem bieŜącym nr 9/2009 z dnia 
10 lutego 2009 r.

Rata kredytu płatna ze środków dofinansowania miała być pierwotnie spłacona do dnia 30 maja 2009 roku jednak
w związku z opóźnieniem wpływu płatności końcowej dotacji, w stosunku do zakładanego pierwotnie terminu, 
Spółka podjęła starania o zmianę ww. daty. W dniu dzisiejszym do Spółki wpłynął aneks do umowy kredytowej, 
który przesunął ostateczny termin płatności raty z dnia 30.05.2009 roku na dzień 30.06.2009 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Subject:
Receiving by the Company the final payment of the subsidy in the framework of SPO WKP 2.2.1 and the partial 
repayment of the credit

The contents of report:
The Management Board of Makarony Polskie JSC informs that on 2 June 2009 the Company received the final 
payment of the subsidy in the amount of 7.254,4 thousand zlotys to the additional financing of an agreement to 
the investment project under the name Initialization of production of the new quality pastas in accordance with 
innovative technologies  concluded with the Polish Agency for Enterprise Development (PARP) on 2 June 2008 
(described in details in current reports no. 27/2008 from 5 June 2008, 44/2008 from 9 July 2008 and 1/2009 
from 6 January 2009).

The indirect payment of the subsidy in the amount of 4.192,7 thousand zlotys was received by the Company on 
28 January 2009 (current report no. 6/2009 from 28 January 2009). The total value of the subsidy received by 
the Company amounted 11.477,1 thousand zlotys.

Received financial resources were assigned to investment project repayment raised in BGś Bank S.A. in 
accordance with the credit agreement from 5 June 2008 described in details in current report no. 29/2008 from 6 
June 2008, current report no. 45/2008 from 9 July 2008 and current report no. 9/2009 from 10 February 2009.
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June 2008, current report no. 45/2008 from 9 July 2008 and current report no. 9/2009 from 10 February 2009.

The instalment paid from the subsidy resources was originally to be repaid until 30 May 2009. However, in 
relation to the delay of receiving the final payment of the subsidy, in relation to the primarily assumed time limit, 
the Company makes effort to change the above-mentioned date. Today the Company has received an annexe to 
the credit agreement which postponed the final time limit of an instalment repayment from 23.05.2009 to 
30.06.2009.
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2009-06-02 Paweł Nowakowski Prezes Zarządu

2009-06-02 Krzysztof Rubak Wiceprezes Zarządu
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