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Podstawa prawna

Treść  raportu:

Zarząd Makarony Polskie S.A. informuje, Ŝe w dniu 19 października 2009 roku Spółka podpisała w trybie 
korespondencyjnym umowę o współpracy handlowej w zakresie dostaw surowca ze spółką Polskie Zakłady 
ZboŜowe „PZZ” w Krakowie S.A. (PZZ Kraków).

Przedmiotem kontraktu są dostawy do Makarony Polskie S.A. mąki wyprodukowanej w PZZ Kraków.

Umowa zawarta została na okres od października 2009 roku do końca września 2011 roku i precyzuje wielkość 
dostaw oraz sposób ustalania cen zakupu surowca w tym okresie (warunki cenowe ustalane będą na okresy 
kwartalne lub dłuŜsze nie później niŜ na 10 dni przed rozpoczęciem kolejnego okresu). 

Przewidywana wartość zakupów w ramach kontraktu wyniesie 7 mln zł.

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

Kryterium uznania ww. kontraktu za umowę znaczącą jest fakt, Ŝe łączna wartość kontraktu przekracza 10% 
wartości kapitałów Spółki.

Zawarcie ww. umowy jest zgodne z polityką Spółki w zakresie zapewnienia stabilnych cen zakupu surowca
wykorzystywanego przy realizacji kontraktów handlowych okreś lających stałe ceny sprzedaŜy produktów.

Zawarta umowa, wraz z umowami zawartymi ze spółką  Polskie Młyny S.A. w Warszawie, o których spółka 
informowała raportami bieŜącymi nr 55/2008 i 11/2009, pozwoli zabezpieczyć ok. 60% miesięcznych potrzeb 
zakupu surowca przez Makarony Polskie S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Title:
Concluding a significant supply contract with Polskie Zakłady ZboŜowe PZZ  in Cracow.

Contents:
The Management Board of Makarony Polskie S.A. informs that on 19 October 2009 the Company cocluded by 
correspondence trade co-operation contract in the scope of raw material supplies with Polskie Zakłady ZboŜowe 
PZZ  in Cracow (PZZ Cracow).

The subject of the contact are supplies to Makarony Polskie S.A. the flour produced in PZZ Cracow.

The contract has been concluded for a period form October 2009 to the end of September 2011 and it specifies 
the value of supplies and the way of settling the prices of the raw material in this period (price conditions will be 
settled for the quarterly periods or longer not later than 10 days before the beginning of the next period).

The expected worth of the purchase in the framework of the contract will amount 7 mln zlotys.

The conditions on which the contract was concluded do not deport from the commonly used standard in this 
kind of contracts.
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The criterion of recognition above-mentioned contract as a significant if the fact that the total worth of the 
contract exceeds 10% of the companys equities worth.

Concluding above-mentioned contract is consistent with the companys policy in the respect to assurance of 
stable prices of raw material purchase used in realization of the trade contracts defining the stable prices of 
products sale.

Concluded contract together with the contracts concluded with Polskie Młyny S.A. in Warsaw, about which the 
Company has informed in current reports no. 55/2008 and 11/2009 will let to secure about 60% of monthly needs 
for raw material purchase by Makarony Polskie S.A.

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

2009-10-20 Paweł Nowakowski Prezes Zarządu

2009-10-20 Marek Feruś Wiceprezes Zarządu
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