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Treść  raportu:

W nawiązaniu do podpisanej w dniu 21 grudnia 2006 r. warunkowej umowy sprzedaŜy udziałów Stoczek Sp. z o. 
o., która szczegółowo została opisana w prospekcie emisyjnym Makarony Polskie S.A.  Zarząd Makarony Polskie 
S.A. informuje Ŝe w dniu 1 czerwca 2007 roku podpisane zostały zgodne oświadczenia woli przez wszystkie strony 
ww. umowy tj. przez dotychczasowych udziałowców Stoczek Sp. z o.o. jako sprzedających i Makarony Polskie S.A., 
jako kupującego, zgodnie z którymi prawo własności wszystkich 147.368 udziałów Stoczek Sp. z o.  o. o wartości 
12.850.000 zł zostało przeniesione na Makarony Polskie S.A. z dniem 1 czerwca 2007 r.

W wyniku powyŜszej transakcji Stoczek Sp. z o.o. będący producentem dań gotowych został spółką zaleŜną 
Makarony Polskie S.A., w której Makarony Polskie S.A. posiada 100% udziałów.
Zapłata za nabywane udziały została uiszczona przez Makarony Polskie S.A. w  następujący sposób:
- 1.220.000 zł w formie zaliczki na rzecz Zdzisława Sawickiego (20.000 zł zapłacone w dniu 28 grudnia 2006 r., 
1.200.000 zł  zapłacone w dniu 29 grudnia 2006 r.)
- 11.630.000 zł  zapłacone w dniu 20 kwietnia 2007 r.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iŜ na dzień 1 czerwca 2007 r. Makarony Polskie S.A. i Stoczek Sp. z o.o. są 
wzajemnie stronami następujących umów:
- Umowa poŜyczki z dnia 28 grudnia 2006 r. na kwotę 300.000 zł
- Porozumienia o współpracy z dnia 16 marca 2007 r. oraz 18 kwietnia 2007 r. dotyczące wspólnego 
przedsięwzięcia w uruchomienie produkcji i dystrybucji pieczarki sterylizowanej;
- Umowa przejęcia umów leasingowych środków transportu z dnia 20 kwietnia 2007 r., o wartości 191.483,20 zł
- Umowa z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie dystrybucji produktów Stoczek Sp. z o. o.

Szacunkowa wartość ww. transakcji zawartych ze Spółką Stoczek jako podmiotem powiązanym wynosi ok. 
6.700.000 zł (w tym ok. 4.500.000 zł to szacunkowa wartość umowy dystrybucyjnej liczona za okres 5 lat).
Kryterium uznania obejmowanych udziałów za aktywa znacznej wartości jest wartość tych udziałów w stosunku do 
kapitałów własnych Makarony Polskie S.A. na dzień 31.03.2007 (powyŜej 10%) oraz przekroczenie 20% kapitału 
zakładowego Stoczek sp. z o.o..
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