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Treść raportu:

Makarony Polskie SA (dalej: Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2016 z dnia 9 czerwca 2016 roku 
oraz raportu bieżącego nr 8/2017 z dnia 20 marca 2017 roku, informuje, że w efekcie prowadzonych rozmów z 
Raya Holding for Technology & Telecommunications S.A.E. z siedzibą w miejscowości Giza (Egipt) postanowiono 
o nawiązaniu współpracy z Raya Holding for Technology & Telecommunications S.A.E. w przedmiocie rozwoju 
sprzedaży makaronu i innych produktów spożywczych na rynkach krajów afrykańskich i arabskich. 

Postanowiono, że do rozwoju sprzedaży na rynkach europejskich zaangażowana zostanie spółka zależna 
Emitenta pod firmą: MP Trade Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stoczku Łukowskim, w 
której mniejszościowym wspólnikiem, posiadającym nie więcej niż 47% kapitału zakładowego, zostanie Raya 
Holding for Technology & Telecommunications S.A.E. (lub jej spółka zależna). 
Do rozwoju sprzedaży na rynkach afrykańskich zostanie natomiast zaangażowana spółka zależna Raya Holding 
for Technology & Telecommunications S.A.E. pod firmą: Eden for Import & Export z siedzibą w miejscowości Giza 
(Egipt), w której mniejszościowym wspólnikiem, posiadającym nie więcej niż 25% kapitału zakładowego zostanie 
Emitent.

Postanowiono ponadto, że podwyższony zostanie kapitał zakładowy MP Trade Sp. z o.o. o kwotę 310.000,00 zł z 
przeznaczeniem nowo powstałych udziałów do objęcia dla  kadry menadżerskiej i kluczowych osób dla rozwoju 
spółki MP Trade Sp. z o.o., za wkłady pieniężne, które zostaną wniesione przez te osoby.  Służyć to ma stabilizacji 
osobowej zarządu spółki MP Trade Sp. z o.o. oraz kluczowych osób odpowiedzialnych za realizację strategii 
rozwoju, zapewnieniu trwałości i bezpieczeństwa prowadzenia biznesu, a także ma na celu powiązanie interesów 
tych osób z interesami wspólników, a przez to z interesami Emitenta, poprzez doprowadzenie do systematycznego 
wzrostu dochodowości spółki MP Trade Sp. z o.o.
W pierwszym etapie w wyniku powyższych ustaleń, w dniu  25 lipca 2017 r. podjęta została uchwała 
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MP Trade Sp. z o.o., o podwyższeniu kapitału zakładowego MP Trade 
Sp. z o.o. o kwotę 310.000,00 zł z przeznaczeniem nowo powstałych udziałów do objęcia za wkłady pieniężne dla  
kadry menadżerskiej MP Trade Sp. z o.o.

Emitent będzie informować o dalszych czynnościach w kolejnych raportach.
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