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Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o oferc ie - informacje poufne

Treść raportu:

Makarony Polskie SA, w zawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2016 z dnia 9 czerwca 2016 r., informuje że w dniu 
dzisiejszym została podpisana umowa o poufności (Non-Disclosure Agreement) pomiędzy Spółką a 
potencjalnym inwestorem Raya Holding for Technology & Telecommunications S.A.E. z siedzibą w Giza (dalej 
jako "Potencjalny Inwestor") w przedmiocie zachowania poufności przy badaniu due diligence Spółki przez 
Potencjalnego Inwestora, w związku z negocjacjami z Potencjalnym Inwestorem dotyczącymi ustalenia relacji oraz 
współpracy w zakresie potencjalnych działań Spółki i zaangażowania na rynkach afrykańskich. 

Podpisanie umowy o poufności otwiera proces badania Spółki, jednakże nie stanowi wiążącego zobowiązania 
stron i Emitent będzie informować w odrębnych raportach o kolejnych krokach związanych z dalszym przebiegiem 
procesu negocjacji.

Zakres merytoryczny badania nie może naruszać przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 
instrumentami finansowymi (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 94 ze zm.).  Spółka nie będzie udostępniać 
jakichkolwiek dokumentów czy informacji stanowiących tajemnicę służbową, państwową, handlową czy firmową.
Jednocześnie Zarząd Makarony Polskie SA zaakceptował zasady badania Spółki przez Potencjalnego Inwestora.

Podmioty, które przeprowadzą badanie Spółki to: i) Kancelaria GESSEL, Koziorowski sp.k. z siedzibą w 
Warszawie, ii) PWC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Badanie Spółki będzie trwało do dnia 31 lipca 2016 
r. W trakcie badania przedstawiciele potencjalnego inwestora będą mieli możliwość spotkania i rozmów z 
Zarządem Spółki oraz z wyznaczonymi pracownikami Spółki. 

Spółka będzie informowała w kolejnych raportach o przebiegu badania due diligence Spółki oraz zakresu 
udostępnionych przedstawicielom Potencjalnego Inwestora dokumentów i informacji.
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