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Treść  raportu:

Zarząd Makarony Polskie S.A., w nawiązaniu do raportów bieŜących 10/2008 i 11/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. 
dotyczących zawiadomienia o zamiarze połączenia Makarony Polskie S.A. z jej jednoosobową spółką zaleŜną 
ABAK Sp. z o.o. poprzez inkorporację ABAK Sp. z o.o. do Makarony Polskie S.A., informuje Ŝe w dniu dzisiejszym do 
Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego z dnia 16 maja 2008 r. dotyczące rejestracji w/w połączenia.

Zgodnie z otrzymanym postanowieniem sądu połączenie zostało wpisane do rejestru KRS Makarony Polskie S.A. 
jako spółki przejmującej w dniu 16 maja 2008 r. 

Połączenie spółek zostało przeprowadzone w trybie art. 492 §1 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez 
przeniesienie całego majątku spółki ABAK Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (jako spółki przejmowanej) na 
Makarony Polskie S.A. (jako spółkę przejmującą).

Makarony Polskie S.A., jako jedyny wspólnik ABAK Sp. z o.o., posiada wszystkie udziały spółki przejmowanej, 
dlatego teŜ połączenie zostało przeprowadzone w trybie art. 516 §6 Kodeksu spółek handlowych, tj.
a) bez wydania akcji spółki przejmującej wspólnikowi spółki przejmowanej,
b) bez okreś lania w planie połączenia stosunku wymiany udziałów spółki przejmowanej na akcje spółki 
przejmującej,
c) bez okreś lania w planie połączenia zasad dotyczących przyznania akcji w spółce przejmującej,
d) bez okreś lania w planie połączenia dnia, od którego akcje spółki przejmującej wydane wspólnikowi spółki 
przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej.

Statut spółki przejmującej Makarony Polskie S.A. w Rzeszowie nie uległ zmianie w związku z połączeniem spółek z 
uwagi na fakt, Ŝe połączenie zostało przeprowadzone stosownie do art. 515 §1 Kodeksu spółek handlowych, tj. 
bez podwyŜszenia kapitału zakładowego spółki przejmującej oraz nie spowodowało powstania innych 
okoliczności wymagających ujawnienia w statucie spółki przejmującej.

Zarejestrowane połączenie jest wynikiem wewnętrznej konsolidacji Grupy Makarony Polskie mającej na celu 
uproszczenie jej struktury kapitałowej. 

Makarony Polskie S.A. i Abak Sp. z o.o. prowadzą działalność w zakresie produkcji makaronów.  Konsolidacja tych 
spółek pozwoli na znaczące usprawnienie funkcjonowania Grupy Kapitałowej Makarony Polskie od strony 
ekonomicznej, organizacyjnej i prawnej. Wpłynie równieŜ w istotny sposób na zmniejszenie kosztów ponoszonych 
w procesie zarządzania Grupą oraz zwiększenie jej rentowności operacyjnej.
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