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Treść  raportu:

Zarząd Makarony Polskie S.A. informuje, iŜ w dniu 17 grudnia 2009 roku Spółka podpisała z Asseco Business 
Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie umowy dotyczące wdroŜenia zintegrowanego systemu informatycznego w 
spółkach Grupy Kapitałowej Makarony Polskie.
WdroŜenie systemu informatycznego Softlab ERP będzie dotyczyło następujących obszarów systemu: Logistyka i 
SprzedaŜ, Produkcja, Finanse i Środki Trwałe, Kadry i Płace.
Uruchomienie podstawowej funkcjonalności systemu zakładane jest od 01 kwietnia 2010 roku. Kolejne moduły i 
funkcjonalności będą uruchamiane sukcesywnie w ciągu 2010 roku. Pełna funkcjonalność systemu, 
uruchomienie wszystkich modułów i osiągnięcie pełnego wykorzystania systemu zakłada się do końca 2010 roku, 
co będzie równoznaczne z zakończeniem procesu wdroŜenia systemu informatycznego.
Zapisy zawartch umów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu kontraktów.
Wartość łączna zawartych umów nie przekracza 10% kapitałów własnych jednak zawarcie ww. kontraktów jest 
znaczące z punktu widzenia działalności Grupy Makarony Polskie. WdroŜenie Softlab ERP doprowadzi do 
ujednolicenia systemów informatycznych w grupie Makarony Polskie umoŜliwiając tym samym:
- szybki dostęp do danych i analiz niezbędnych do podejmowania decyzji biznesowych,
- pomoc w skutecznym podejmowaniu trafnych decyzji biznesowych,
- planowanie i analizę dającą pełen wgląd w działalność gospodarczą firmy, wspierającą realizację konkretnych 
celów biznesowych,
- gromadzenie potrzebnych informacji we wspólnej wielowymiarowej bazie, zapewniając szybki dostęp do danych 
oraz róŜnorodnych analiz, jednocześnie nie obciąŜając bazy transakcyjnej,
- moŜliwość segregowania, analizy i prezentacji danych na wiele sposobów, w celu pełnej analizy działania i 
kodycji Grupy Makarony Polskie,
- pełną integrację wszystkich modułów wchodzących w skład systemu Softlab ERP, pozwalającą na korzystanie z 
wszelkich wprowadzonych do systemu informacji na wiele sposobów w róŜnych powiązaniach.   

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Management Board of Makarony Polskie S.A. informs that, on 17 December 2009, the Company signed contracts 
with Asseco Business Solutions S.A. with a seat in Lublin, connected with the introduction of integrated 
information system in Makarony Polskie Capital Group.
The introduction of Softlab ERP information system will involve the following areas of the system: Logistics and 
Sales, Production, Finances and Accounting, Fixed Assets, Personnel and Payroll.
It is assumed the essential functions of the system will be launched on 1 April 2010. Subsequent modules and 
functions will be launched gradually throughout 2010. It is assumed that the full functional range, launching all 
modules and achieving a full operational capacity of the system shall occur before the end of 2010, which will be 
tantamount with concluding the implementation process of the information system.
The provisions of the concluded contracts do not differ from terms and conditions generally applied for this type 
of agreements.
The total value of the concluded contracts does not exceed 10% of ownership equity, however concluding the 
aforementioned contracts is significant from the point of view of Makarony Polskie Group operations. 
Introducing Softlab ERP will lead to a unification of information systems within Makarony Polskie Group 
allowing for the following:
-quick access to data and analyses necessary for taking business decisions,
-assistance in the efficiency of taking adequate business decisions,
-planning and analysis which provide full insight into the economic activity of the company and support the 
implementation of specific business goals,
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implementation of specific business goals,
-collection of useful information in a common multidimensional base, which will provide quick access to data and 
various analyses, without overloading transaction base,
-a possibility to sort, analyse and present data in a variety of ways, in order to perform a comprehensive analysis 
of Makarony Polskie Group operations and condition,
-a full integration of all modules which Softlab ERP consists of, which will allow for using all information entered 
into the system in many ways and in various combinations.
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