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Treść raportu:

Zarząd Makarony Polskie S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2011 z dnia 26 lutego 2011 roku,
informuje że w dniu 5 marca 2012 roku Makarony Polskie S.A. zawarła z firmą Gardenau Sp. z o.o. w upadłości
likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie aneks do Umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa z dnia
25 lutego 2011 roku, na podstawie którego dokonano m.in. dookreślenia przedmiotu transakcji, sankcjonując
powstałą sytuację gospodarczą.
Zgodnie z zawartym aneksem przedmiot sprzedaży stanowiły wyodrębnione składniki majątkowe w postaci:
a) maszyn i urządzeń,
b) praw ochronnych do znaków towarowych i praw do wzorów przemysłowych,
c) wyrobów gotowych,
d) receptur,
a nie „przedsiębiorstwo” w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, ani „zorganizowana część przedsiębiorstwa” w
rozumieniu art. 4a, pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 2, pkt 27e ustawy o podatku od
towarów i usług.
Biorąc powyższe pod uwagę kwoty określające wartość transakcji zawartej pomiędzy Makarony Polskie S.A. i
Gardenau Sp. z o.o. w dniu 25 lutego 2011 roku, określone zostały jako kwoty netto i doliczony został do nich
podatek VAT, zgodnie z właściwymi przepisami. Kwota podatku VAT należnego od wartości transakcji wynosi 486
tys. zł, z czego 143 tys. zł zostanie potrącone z wierzytelności sprzedającego wobec kupującego, pozostała kwota
jest płatna przez Makarony Polskie S.A. na rachunek bankowy sprzedającego w dwóch ratach, w terminie do 30
maja 2012 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
The Management Board of Makarony Polskie S.A., with reference to Current Report No. 10/2011 dated 26
February 2011 informs that on 5 March 2012 Makarony Polskie S.A. and Gardenau Sp. z o.o., company in the
state of liquidation bankruptcy, with a seat in Warszawa concluded an annex to the Contract for sale of an
organized part of the enterprise dated 25 February 2011 which included supplementary definition of the object of
the transaction thereby endorsing the established economic situation.
In accordance with the annex the object of the sale consisted of separate assets including
- machines and equipment,
- protective rights for trademarks, and rights for industrial designs,
- finished products,
- recipes,
and not enterprise in the understanding of Art. 551 of the Civil Code, or organized part of enterprise in the
understanding of Art. 4a, point 4 of the Legal Persons Income Tax Act and Art. 2, point 27e of the Act on Value
Added Tax.
Taking the above information into account, the amounts specifying the value of the transaction concluded
between Makarony Polskie S.A. and Gardenau Sp. z o.o. on 25 February 20121 were specified as net prices and
adequate VAT was calculated, in accordance with relevant regulations. The amount of VAT payable due to the
transaction amounts to 486 thousand PLN; a part of that, namely the amount of 143 thousand PLN will be set off
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transaction amounts to 486 thousand PLN; a part of that, namely the amount of 143 thousand PLN will be set off
against the Seller s liabilities towards the Buyer, and the remaining amount is payable by Makarony Polskie S.A. to
the Seller s bank account in two instalments, by the day of 30 May 2012.
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