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Treść  raportu:

Zarząd Makarony Polskie S.A., w nawiązaniu do raportu bieŜącego nr 27/2008 z dnia 5 czerwca 2008 roku 
dotyczącego otrzymania przez Spółkę dofinansowania projektu inwestycyjnego, informuje Ŝe w dniu 9 czerwca 
2008 r. Makarony Polskie S.A. zawarła z firmą PAVAN S.r.l. z siedzibą w Galliera Veneta (PD) Włochy umowy 
dostawy:
• linii technologicznej do produkcji form długich makaronu o wydajności 1.900 kg/h wraz z urządzeniami 
pakującymi o wartości 2 184 tys. EUR
• linii technologicznej do produkcji form krótkich makaronu o wydajności 2.100 kg/h o wartości 2 112 tys. EUR.

Łączna wartość powyŜszych umów wynosi 4 296 tys. EUR co stanowi równowartość 14 573 tys. zł (wg kursu 
średniego Euro ogłoszonego przez NBP w dniu 9 czerwca 2008 roku).

Zakup linii technologicznych w 80% zostanie sfinansowany długoterminowym kredytem inwestycyjnym, o którym 
Spółka pisała w raporcie bieŜącym nr 29/2008 z dnia 6 czerwca 2008 roku, pozostałe 20% zostanie zapłacone 
przez Spółkę ze środków własnych. Po otrzymaniu dofinansowania projektu w wysokości 60% kwoty zakupu, 
Spółka przeznaczy tę kwotę na spłatę części zadłuŜenia kredytowego.

Zgodnie z zawartymi umowami linia do produkcji form długich makaronu zostanie uruchomiona do dnia 31 
października 2008 roku, a linia do produkcji form krótkich makaronu zostanie uruchomiona do dnia 31 grudnia 
2008 roku.

Pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi i nadzorującymi Spółkę, a sprzedającym nie występują powiązania 
organizacyjne i kapitałowe.

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

Kryterium uznania w/w umów za umowy znaczącą jest fakt, Ŝe łączna wartość tych umów przekracza 10% wartości 
kapitałów własnych Spółki.  
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