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Skrócona nazwa emitenta
MAKARONY POLSKIE SA

Temat
Zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w 
zakresie żywności funkcjonalnej w firmie Makarony Polskie SA" realizowanego w ramach działania 1.4 Wsparcie 
MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Spółka Makarony Polskie SA w nawiązaniu do raportów bieżących nr 3/2019 z dnia 26 lutego 2019 roku, nr 
22/2018 z dnia 16 lipca 2018 roku, nr 13/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku oraz nr 13/2017 z dnia 31 marca 2017 
roku informuje, iż w dniu 26 marca 2019 roku zawarła z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego 
aneks do umowy o dofinansowanie projektu „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie 
żywności funkcjonalnej w firmie Makarony Polskie SA" realizowanego w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP, 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

Na mocy zawartego aneksu zaktualizowano okres realizacji projektu na dzień 30 kwietnia 2019 roku 
(dotychczasowy termin przypadał na dzień 31 grudnia 2018 roku) oraz zmieniono zapisy umowy dotyczące ochrony 
danych osobowych dostosowując je do wymogów prawnych wynikających z wejścia w życie Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Pozostałe postanowienia umowy o dofinansowanie pozostają bez zmian. 
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