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Treść raportu:

Spółka Makarony Polskie SA (dalej: Emitent), informuje że w dniu 24 sierpnia 2017 roku zawarła z Ministerstwem 
Rozwoju i Finansów aneks do umowy o dofinansowanie projektu „Utworzenie Centrum Badawczo – 
Rozwojowego Przemysłu Makaronowego przy spółce MAKARONY POLSKIE SA” w ramach Działania 2.1 Wsparcie 
inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020, o której 
Spółka informowała wcześniej w raportach bieżących: nr 14/2017 z dnia 3 kwietnia 2017 roku oraz nr 24/2016 z 
dnia 11 listopada 2016 roku.

Na mocy zawartego aneksu wydłużeniu uległ termin dostarczenia do Ministerstwa Rozwoju i Finansów 
dokumentów w postaci wypełnionego formularza „Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska” oraz 
dokumentacji wynikającej z wypełnionego formularza, w tym prawomocnej decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia oraz prawomocnego pozwolenia na budowę, sporządzonej zgodnie z 
„Ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko” oraz ustawą „Prawo Budowlane” albo dokumentów 
potwierdzających, że uzyskanie ww. dokumentacji nie jest wymagane. 

Zmianie uległ również warunek rozwiązujący, pod którym została zawarta umowa. Zgodnie z nowym brzmieniem 
warunku: umowa może zostać rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niedostarczenia przez 
Spółkę ww. dokumentów do dnia 28 lutego 2018 roku. (dotychczasowy termin ew. rozwiązania umowy przypadał 
na dzień 8 września 2017 roku).

Termin przesunięcia złożenia wymaganej dokumentacji wynika z konieczności wykonania przez spółkę Makarony 
Polskie SA dodatkowych prac projektowych w związku z realizowanymi inwestycjami w Zakładzie Produkcyjnym w 
Rzeszowie. 

Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.
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