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Treść raportu:

Zarząd Makarony Polskie SA postanowił, iż w latach 2018-2019 będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu
przeznaczenie całości wypracowanego przez Spółkę zysku netto na kapitał zapasowy Spółki i odstąpienie od
wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy.
Decyzja ta podyktowana jest ambitnymi, wielomilionowymi planami inwestycjami przyjętymi przez Grupę na lata
2018-2019. Na realizację tych inwestycji spółki Grupy pozyskały zarówno dofinansowanie ze środków Unii
Europejskiej, jak również finansowanie obce (długoterminowe kredyty inwestycyjne), niemniej dla zapewnienia
właściwych przepływów pieniężnych konieczne jest zapewnienie również właściwego poziomu wkładu własnego
ze strony Grupy. Biorąc powyższe pod uwagę Zarząd zdecydował jak na wstępie.
Zarząd Spółki stoi na stanowisku, że zaplanowane inwestycje są istotne dla dalszego dynamicznego rozwoju
Grupy oraz umocnienia jej pozycji rynkowej, a w dłuższej perspektywie czasowej przełożą się również na wzrost
wartości firmy dla akcjonariuszy i możliwość osiągania większego zwrotu z inwestycji w akcje spółki Makarony
polskie SA.
Inwestycje mają na celu nie tylko unowocześnienie i poszerzenie parku maszynowego, ale także stworzenie
zaplecza badawczo-rozwojowego pozwalającego na szybkie reagowanie na pojawiające się potrzeby
konsumentów i trendy rynkowe, a także oferowanie rynkowi produktów innowacyjnych, w tym funkcjonalnych.
Biorąc powyższe pod uwagę Zarząd Spółki zdecydował zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu,
aby zysk netto za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku w wysokości ok. 5 249 tys. zł przeznaczyć
na kapitał zapasowy spółki Makarony Polskie SA.
Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych niniejsza rekomendacja
zostanie skierowana i zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku
za rok obrotowy 2017 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
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