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Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy Makarony Polskie S.A. o zamiarze połączenia ze spółką Stoczek Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością / The first notice for the shareholders of Makarony Polskie S.A. on the company’s
intention to merge with Stoczek Limited Liability Company (Stoczek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd Spółki Makarony Polskie Spółka Akcyjna, w trybie art. 504 Kodeksu spółek handlowych, zawiadamia
akcjonariuszy tej Spółki o zamiarze jej połączenia ze spółką Stoczek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Połączenie ma być dokonane przez przeniesienie całego majątku spółki Stoczek Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością na spółkę Makarony Polskie Spółka Akcyjna.
Począwszy od dnia 20 kwietnia 2012 roku, aż do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, na którym zostanie podjęta
uchwała w sprawie połączenia, nie krócej jednak niż do dnia 21 maja 2012, akcjonariusze Makarony Polskie S.A.
mogą się zapoznawać z dokumentami wymienionymi w art. 505 § 1, pkt 1 - 3 Kodeksu spółek handlowych, w
Biurze Makarony Polskie S.A. w Warszawie, przy ul. Kolejowej 5/7.
Ponadto akcjonariusze mogą zapoznawać się z Planem połączenia i załącznikami do Planu połączenia, a także
jednostkowymi i skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi Makarony Polskie S.A. za ostatnie 3 lata
obrotowe, wraz opiniami i raportami biegłego rewidenta, poprzez ich pobranie ze strony internetowej emitenta www.makarony.pl
Plan połączenia jest bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Makarony
Polskie Spółka Akcyjna (www.makarony.pl) i Stoczek Spółka z o.o. (www.stoczek.com.pl), nieprzerwanie
począwszy do dnia dzisiejszego (20 kwietnia 2012 roku), aż do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia i
Zgromadzenia Wspólników, na których zostaną podjęte uchwały w sprawie połączenia. W związku z tym Plan
połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 500 § 21 K.s.h.).
Niniejsze ogłoszenie jest pierwszym zawiadomieniem o zamiarze połączenia Makarony Polskie Spółka Akcyjna i
Stoczek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Management Board of Makarony Polskie Spółka Akcyjna (Joint Stock Company), pursuant to Art. 504 of the
Code of Commercial Companies, herein notifies the Company s shareholders about its intention to merge the
Company with the subsidiary Stoczek Limited Liability Company (Stoczek Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością). The merger is to be executed by assigning all the assets of Stoczek Limited Liability
Company to Makarony Polskie Joint Stock Company.
From 20 April 2012 until the day of the General Annual Meeting which will pass a resolution concerning the
merger, however in a period not shorter than by 21 May 2012, shareholders of Makarony Polskie S.A. may get
acquainted with the documents listed in Art. 505 § 1, points 1 -3 of the Code of Commercial Companies, in the
Head Office of Makarony Polskie S.A. in Warszawa, at ul. Kolejowa 5/7.
Additionally, the shareholders may get acquainted with the Merger Plan and its addenda, as well as the separate
and consolidated financial statements of Makarony Polskie S.A. for the last 3 fiscal years, as well as with reports
of expert auditors, by downloading them at the issuer s website: www. makarony.pl
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of expert auditors, by downloading them at the issuer s website: www. makarony.pl
The Merger Plan is accessible for the public, free of charge, on the websites of Makarony Polskie Joint Stock
Company (www.makarony.pl) and Stoczek Spółka zo.o.(www.stoczek.com.pl), continuously from today (20
April 2012) until the end of the Annual General Meeting and the Meeting of Shareholders, where the resolutions
concerning the merger will be passed. Due to the foregoing, the Merger Plan shall not be announced in the Court
and Economic Monitor (Art. 500 § 21 of the Code of Commercial Companies).
This announcement is the first notice on the intended merger of Makarony Polskie Joint Stock Company and
Stoczek Limited Liability Company.
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