
RB 45 2008MAKARONY POLSKIE S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieŜący nr 45 / 2008

Data sporządzenia: 2008-07-09

Skrócona nazwa emitenta

MAKARONY POLSKIE S.A.

Temat

Spełnienie się warunków dotyczących zawartej umowy kredytowej

Podstawa prawna

Treść  raportu:

W nawiązaniu do raportu bieŜącego nr 44/2008 z dnia 9 lipca 2008 roku Zarząd Makarony Polskie S.A. informuje, 
Ŝe spełniony został warunek zawieszający uruchomienie długoterminowego kredytu inwestycyjnego zaciągniętego 
przez Spółkę w Banku BGś S.A. na podstawie umowy kredytowej z dnia 5 czerwca 2008 roku, opisanej 
szczegółowo w raporcie bieŜącym nr 29/2008 z dnia 6 czerwca 2008 roku.

Zgodnie z zawartą umową kredytową warunkiem zawieszającym uruchomienie kredytu i postawienie do 
dyspozycji Spółki jego pierwszej raty było podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu 
inwestycyjnego pod nazwą „Uruchomienie produkcji nowej jakości makaronów w oparciu o innowacyjne 
technologie” zawartej pomiędzy Makarony Polskie S.A. i Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu 4 
czerwca 2008 roku, opisanej szczegółowo w raporcie bieŜącym nr 27/2008 z dnia 5 czerwca 2008 roku, 
wydłuŜającego termin realizacji projektu co najmniej do dnia 31 października 2008 roku.

Jednocześnie Zarząd Makarony Polskie S.A. informuje, Ŝe w dniu 9 lipca 2008 roku Spółka otrzymała informację o 
przyjęciu do wiadomości i akceptacji przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości cesji wierzytelności z tytułu
wsparcia otrzymanego przez Makarony Polskie S.A. w ramach umowy o dofinansowanie projektu inwestycyjnego, 
o której mowa powyŜej, na rzecz Banku BGś S.A. Informacja ta została przekazana przez Spółkę do Banku BGś 
S.A. w związku z czym spełniony został warunek zawieszający postawienie do dyspozycji Spółki drugiej raty kredytu 
inwestycyjnego.

Zgodnie z zawartą umową kredytową warunkiem zawieszającym postawienie do dyspozycji Spółki drugiej raty 
kredytu było przedłoŜenie w Banku BGś S.A. potwierdzenia przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości 
przyjęcia do wiadomości cesji wierzytelności z umowy dotacji z dnia 4 czerwca 2008 roku, opisanej szczegółowo w
raporcie bieŜącym nr 27/2008 z dnia 5 czerwca 2008 roku.

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

2008-07-09 Paweł Nowakowski Prezes Zarządu
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