
RB 57 2008MAKARONY POLSKIE S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieŜący nr 57 / 2008

Data sporządzenia: 2008-12-30

Skrócona nazwa emitenta

MAKARONY POLSKIE S.A.

Temat

Informacja o wygraniu przez Makarony Polskie S.A. i spółkę zaleŜną Stoczek Sp. z o.o. przetargu ogłoszonego przez
Agencję Rynku Rolnego
Podstawa prawna

Treść  raportu:

Zarząd Makarony Polskie S.A. informuje, Ŝe w dniu 29 grudnia 2008 r. do Spółki wpłynęła informacja z Agencji 
Rynku Rolnego o rozstrzygnięciu przetargu ogłoszonego w ramach programu „Dostarczanie Ŝywności dla 
najuboŜszej ludności Unii Europejskiej 2009”. Spółka została poinformowana o wyborze jej oferty jako 
najkorzystniejszej oraz została wezwana do zawarcia kontraktu. 

Umowa zostanie zawarta w ciągu 30 dni, a wartość netto dostaw w ramach kontraktu wyniesie 12.140 tys. PLN. 
Kontrakt obejmował będzie dostawę w terminie do 31 grudnia 2009 r.: 
- 5.274,6 ton makaronu świderki o wartości 7.284 tys.  zł do magazynów Federacji Polskich Banków śywności,
- 2.441,2 ton makaronu jajecznego krajanka o wartości 4.856 tys. zł do magazynów Federacji Polskich Banków 
śywności.

Zapłatę za dostawę makaronów stanowić będą wartości pienięŜne według ustalonej w drodze przetargu stawki za 
1,0 t makaronu. 

Zabezpieczenie kontraktu stanowić będzie gwarancja naleŜytego wykonania umowy w wysokości 110% wartości 
kontraktu, tj. 13.354 tys. zł. Przedstawienie ww. gwarancji w Agencji Rynku Rolnego przed podpisaniem umowy 
jest warunkiem koniecznym do zawarcia kontraktu.

Jednocześnie Zarząd Makarony Polskie S.A. informuje, Ŝe Spółka powzięła informację o wyborze przez Agencję 
Rynku Rolnego w ramach ww. przetargu równieŜ oferty złoŜonej przez spółkę z grupy kapitałowej Makarony Polskie 
– Stoczek Sp. z o.o. (100% udziałów Stoczek jest w posiadaniu Makarony Polskie S.A.). 

Spółka Stoczek została wezwana do zawarcia kontraktu, w ramach którego w terminie do 31 grudnia 2009 r. 
dostarczy do Polskiej Federacji Banków śywności 1.464,6 ton dŜemu o wartości 3.516 tys. zł. 

Zapłatę za dostawę dŜemu stanowić będzie nieprzetworzony towar Ŝywnościowy w postaci cukru (3.200,0 ton), 
przygotowanego do odbioru we skazanych przez Agencję Rynku Rolnego magazynach interwencyjnych Unii 
Europejskiej.

Zabezpieczenie kontraktu spółki Stoczek stanowić będzie gwarancja naleŜytego wykonania umowy w wysokości 
110% wartości kontraktu, tj. 3.868 tys. zł. Przedstawienie ww. gwarancji w Agencji Rynku Rolnego przed 
podpisaniem umowy jest warunkiem koniecznym do zawarcia kontraktu.

Szczegółowe informacje w sprawie kontraktów z Agencją Rynku Rolnego zostaną przekazane przez Spółkę po 
podpisaniu umów.
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