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Treść  raportu:

Zarząd Makarony Polskie S.A., działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 
spółkach publicznych, informuje iŜ w dniu 28 kwietnia 2008 r. otrzymał od akcjonariusza Pana Zdzisława 
Sawickiego informację o następującej treści:

„Na podstawie art. 69 ust.2 pkt 1 lit.a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zawiadamiam, Ŝe w 
okresie od dnia 21 grudnia 2007 r. do dnia 24 kwietnia 2008 r. nabyłem 186.105 sztuk akcji Spółki Makarony 
Polskie S.A. z siedzibą w Rzeszowie stanowiących 2,01% kapitału zakładowego oraz taki sam procent głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 

Obecnie posiadam 1.230.881 sztuk akcji tej Spółki stanowiących 13,31% kapitału zakładowego oraz taki sam 
procent głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

W dniu 27 czerwca 2007 r. poinformowałem o posiadaniu 1.044.776 sztuk akcji Spółki Makarony Polskie S.A. z 
siedzibą w Rzeszowie stanowiących 11,71 % kapitału zakładowego oraz takiego samego procentu głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy tej Spółki. Istniejący na ten dzień mój udział w kapitale zakładowym i w 
ogólnej liczbie głosów uległ zmniejszeniu z uwagi na emisję 331.250 akcji Spółki serii E, która została 
zarejestrowana przez właściwy Sąd Rejestrowy w dniu 11 lutego 2008 r.

Nie wykluczam, Ŝe w okresie następnych 12 miesięcy, będę zwiększał swój udział w kapitale zakładowym i 
ogólnej liczbie głosów Spółki Makarony Polskie S.A.”

MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA
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8133278856 691674708
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PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2008-04-29 Paweł Nowakowski Prezes Zarządu

2008-04-29 GraŜyna Kozielec Prokurent
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