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Treść raportu:

Zarząd Makarony Polskie S.A. działając na podstawie §5 ust.1 pkt 3 oraz §9 Rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych, informuje, że w dniu 29 grudnia 2010 roku spółka Makarony Polskie S.A. zawarła w trybie
korespondencyjnym z Fortis Bank Polska S.A. aneks do umowy kredytu w rachunku bieżącym z dnia 29 grudnia
2009 roku zmieniający termin wymagalności tego zobowiązania z dnia 28 grudnia 2011 roku na dzień 28 czerwca
2012 roku. Pozostałe warunki umowy kredytu pozostały bez zmian.
O zaciągnięciu tego zobowiązania Spółka informowała w komunikacie bieżącym nr 44/2009 z dnia 30 grudnia
2009 roku.
Jednocześnie Zarząd Spółki Makarony Polskie S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od spółki zależnej –
Stoczek Sp. z o.o. z siedzibą w Stoczku Łukowskim informację o zawarciu przez tę spółkę w trybie
korespondencyjnym aneksu do umowy kredytu w rachunku bieżącym z dnia 29 grudnia 2009 roku zmieniającego
termin wymagalności zaciągniętego zobowiązania z dnia 28 grudnia 2011 oku na dzień 28 czerwca 2012 roku.
Pozostałe warunki umowy kredytu pozostały bez zmian.
O zaciągnięciu tego zobowiązania przez Stoczek Sp. z o.o. spółka Makarony Polskie S.A. informowała w
komunikacie bieżącym nr 44/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku.
Łączna wartość wszystkich potencjalnych zobowiązań kredytowych spółek Grupy Makarony Polskie wobec Fortis
Banku S.A. na dzień niniejszej publikacji wynosi 6,1 mln zł, z czego saldo aktualnego zadłużenia kapitałowego
wynosi 6,0 mln zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
The Management Board of Makarony Polskie S.A. acting on the grounds of §5 clause 1 point 3 and §9 of the
Ordinance of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodical information provided by
issuers of securities informs that, on 29 December 2010 Makarony Polskie and Fortis Bank Polska SA signed by
correspondence an annex to the agreement of 29 Dec. 2009 on credit in the current account changing the credit
repayment date from 28 Dec. 2011 to 28 June 2012. The remaining conditions of the credit agreement remain
unchanged.
The information about commencing this liability by the Company was included in the Current Report No. 44/2009
of 30 Dec. 2009.
Simultaneously the Management Board of Makarony Polskie S.A. informs that today it has received notification
from the affiliate company Stoczek Sp. z o.o. with a seat in Stoczek Łukowski on signing by correspondence an
annex to the agreement of 29 Dec. 2009 on credit in the current account changing the credit repayment date from
28 Dec. 2011 to 28 June 2012.
The remaining conditions of the credit agreement remain unchanged.
The information about commencing this liability by Stoczek Sp. z o.o. was included in the Current Report of
Makarony Polskie SA No. 44/2009 of 30 Dec. 2009.
As of the date of this publication, the total amount of the potential liabilities of the Companies of Makarony
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Polskie Group towards Fortis Bank Polska SA is 6.1 million PLN, and the current credit balance is 6.0 million
PLN.
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