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Treść  raportu:

Zarząd Makarony Polskie S.A. informuje, Ŝe w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynął aneks z dnia 8 lipca 2009 roku 
do umowy długoterminowego kredytu inwestycyjnego w kwocie 15.266.020 zł, zaciągniętego w Banku BGś S.A. 
zgodnie z umową kredytową z dnia 5 czerwca 2008 roku, opisaną szczegółowo raportami bieŜącymi nr 29/2008 z 
dnia 6 czerwca 2008 r., 45/2008 z dnia 9 lipca 2008 r., 9/2009 z dnia 10 lutego 2009 r., 20/2009 z dnia 2 czerwca 
2009 r.

Kredyt inwestycyjny opisany powyŜej został zaciągnięty celem sfinansowana części wydatków związanych z 
projektem inwestycyjnym pod nazwą „Uruchomienie produkcji nowej jakości makaronów w oparciu o innowacyjne 
technologie”, prowadzonym przez Spółkę w Zakładzie Produkcyjnym w Rzeszowie i objętym dofinansowaniem w 
ramach SPO WKP 2.2.1. (raporty bieŜące nr: 27/2008 z dnia 5 czerwca 2008 r., 44/2008 z dnia 9 lipca 2008 r., 
1/2009 z dnia 6 stycznia 2009 r., 6/2009 z dnia 28 stycznia 2009 r., 20/2009 z dnia 2 czerwca 2009 r.). 

W związku z częściową spłatą kredytu ze środków dofinansowania, saldo kredytu na dzień 30 czerwca 2009 roku 
wynosiło 5.552 tys. zł.

Zawarty aneks zmienia sposób zabezpieczenia umowy kredytowej w taki sposób, Ŝe zabezpieczenie kredytu 
stanowić będzie m.in. zastaw rejestrowy na nabytej w ramach inwestycji linii do form krótkich makaronu o 
wydajności 2.100 kg/h i wartości inwentarzowej 11.176 tys. zł, zainstalowanej w Zakładzie Produkcyjnym w 
Rzeszowie. 

Zgodnie z wcześniejszymi zapisami umowy kredytowej zabezpieczenie kredytu stanowić miał m.in. zastaw 
rejestrowy ustanowiony na dwóch liniach technologicznych nabytych w ramach inwestycji i zainstalowanych w 
Zakładzie Produkcyjnym w Rzeszowie tj. linii do form długich makaronu o wydajności 1.900 kg/h i linii do form 
krótkich makaronu o wydajności 2.100 kg/h.

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

Kryterium uznania aktywów będących przedmiotem zastawu rejestrowego za aktywa o znacznej wartości jest fakt, 
Ŝe wartość inwentarzowa linii do form krótkich makaronu o wydajności 2.100 kg/h, zainstalowanej w Zakładzie 
Produkcyjnym w Rzeszowie, przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Subject:Concluding the annexe to the significant credit agreement and establishment of limited right in property on 
assets of significant value.

Contents of the report:

The Management Board of Makarony Polskie Joint Stock Co. informs that today, the company has received the 
annexe from 8 July 2009 to the long-term investment loan contract in the amount of 15 266.020 zl, raised in BGś 
Bank in conformity with the credit agreement from the 5th of June 2008, described in details in current report no. 
29/2008 from June 6th, 45/2008 from July 9th 2008, 9/2009 from February 10th, 20/2009 from June 2nd.
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RB 26 2009MAKARONY POLSKIE S.A.29/2008 from June 6th, 45/2008 from July 9th 2008, 9/2009 from February 10th, 20/2009 from June 2nd.

The investment loan described above serves financing the part of expenses connected with investment project 
under the name Initialization of production of the new quality pastas in accordance with innovative 
technologies , conducted by the Company in production plant in Rzeszow and included in additional financing 
within the framework of SPO WKP 2.2.1. (current reports no.: 27/2008 from 5 June 2208, 44/2008 from 9 July 
2008, 1/2009 from 6 January 2009, 6/2009 from 28 January 2009, 20/2009 from 2 June 2009).

In relation to the partial credit repayment from additional financing means, credit balance for the day 30 June 
2009 amounted 5.552 thousand zlotys.

The concluded annexe changes the credit agreement collateral in the way that the credit collateral will constitute, 
among other things, registered pledge on bought ,in the framework of investment, line for short forms of pasta of 
capacity 2.100 kg/h and inventory value 11.176 thousand zlotys, installed in the production plant in Rzeszow.

In accordance with previous records of credit agreement the credit collateral was to constitute, among other 
things, registered pledge established on two technological lines bought in the framework of investment, and 
installed in the production plant in Rzeszow, that is line for long forms of pasta of capacity 1.900 kg/h and line for 
short forms of pasta of capacity 2.100 kg/h.

The other conditions remain the same.

The criterion of recognition of assets, that are the subject of registered pledge, as assets of a significant value is 
the fact that the registered pledge of line for short forms of pasta of capacity 2.100kg/h, installed in production 
plant in Rzeszow, exceeds 10% of Company s equity.
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Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2009-07-09 Paweł Nowakowski Prezes Zarządu

2009-07-09 GraŜyna Kozielec Prokurent
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