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Temat

Informacja o podjęciu przez spółkę zależną Stoczek Natura Sp. z o.o. decyzji o rezygnacji z realizacji projektu, 
objętego dofinansowaniem w ramach Działania 2.1 Wsparcia inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw 
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Spółka Makarony Polskie SA informuje, że spółka zależna Stoczek Natura Sp. z o.o. podjęła decyzję o rezygnacji z 
realizacji umowy zawartej z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju, o dofinansowaniu projektu pt. „Utworzenie 
Centrum Badawczo-Rozwojowego przy spółce Stoczek Natura Sp. z o.o.” (dalej: Projekt) w ramach działania 2.1 
Wsparcia inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 
2014-2020. Spółka informowała wcześniej o zawarciu ww. umowy dotacyjnej, raportem bieżącym numer 37/2017 
z dnia 8 września 2017 roku.

Umowa zostanie wypowiedziana na podstawie §15 ust. 1 tej umowy. Rozwiązanie umowy na bieżącym etapie nie 
pociąga za sobą negatywnych konsekwencji dla spółki Stoczek Natura Sp. z o.o.

Zarząd spółki Stoczek Natura Sp. z o.o. podjął decyzję o rezygnacji z realizacji umowy o dofinansowanie i z 
przeprowadzenia projektu w utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego po przeprowadzeniu szczegółowej 
analizy rzeczowo-finansowej, przy uwzględnieniu innych, już realizowanych i przyjętych do realizacji, działań i 
projektów inwestycyjnych mających na celu  konieczny rozwój działalności firmy. Ustalono, że zaciągnięcie 
zobowiązania kredytowego w roku 2018 na potrzeby sfinansowania Projektu, którego realizacja miałaby się 
rozpocząć z końcem 2019 roku, skutkowałoby już w 2018 roku obniżeniem ratingu kredytowego Grupy Makarony 
Polskie.
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