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Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego 25/2013  z dnia 16.11.2013 r. spółka Makarony Polskie SA informuje, że w 
dniu 27 listopada 2013 r. zawarła z Agencją Rezerw Materiałowych umowę na świadczenie usługi 
przechowywania obejmującej magazynowanie oraz wymianę rezerw strategicznych dań gotowych - znak sprawy: 
BPzp- 262-97/13.

Przedmiotem umowy jest dostawa przez Makarony Polskie SA na rzecz Agencji Rezerw Materiałowych dań 
gotowych oraz świadczenie usługi ich przechowywania. Podwykonawcą kontraktu będzie spółka Stoczek Natura 
Sp. z o.o. (100% udziałów tej spółki jest w posiadaniu Makarony Polskie SA). Kontrakt realizowany będzie do dnia 
26 listopada 2017 roku. Wartość netto umowy wynosi 8,1 mln zł.

Warunki, na jakich została zawarta umowa nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu kontraktów.

Zabezpieczeniem należytego wykonania kontraktu jest gwarancja ubezpieczeniowa na kwotę 0,9 mln zł 
(odpowiadającą 10% wartości brutto umowy), obowiązująca w okresie od dnia 27 listopada 2013 roku do dnia 30 
listopada 2017 roku udzielona Spółce przez Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. na warunkach nie 
odbiegających od warunków rynkowych.

Kryterium uznania w/w kontraktu za umowę znaczącą jest fakt, że łączna wartość świadczeń w ramach kontraktu 
przekracza 10% wartości kapitałów własnych Makarony Polskie SA.

MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MAKARONY POLSKIE S.A. Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikac ji 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

2013-11-28 Beata Majewska-Karp Prokurent

2013-11-28 Rafał Dziobko Prokurent

Komisja Nadzoru Finansowego

1


