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Treść raportu:

Makarony Polskie SA, w zawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r. informuje, że w 
toku badania Spółki przez potencjalnego inwestora Raya Holding for Technology & Telecommunications S.A.E. z 
siedzibą w Giza (dalej jako" Potencjalny Inwestor") zostają udostępnione przedstawicielom potencjalnego 
inwestora następujące dokumenty i informacje:
1) wybrane dokumenty i informacje dotyczące formy prawnej istnienia Spółki  (w tym dokumenty dotyczące 
utworzenia  a następnie przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną w tym pełny odpis KRS spółki akcyjnej i prospekt 
emisyjny;  struktura organizacyjna Spółki; dokumenty korporacyjne Spółki takie jak: statut, uchwały walnych 
zgromadzeń; dokumenty dotyczące prawa wewnętrznego Spółki takie jak: regulaminy Zarządu, Rady Nadzorczej 
oraz Walnego Zgromadzenia);
2) wybrane dokumenty i informacje dotyczące relacji pomiędzy podmiotami powiązanymi ze Spółką (w tym odpisy 
KRS spółek zależnych i informacje dotyczące relacji pomiędzy podmiotami powiązanymi a Spółką);
3) wybrane dokumenty i informacje dotyczące nieruchomości Spółki (w tym wykaz nieruchomości; wyciągi z ksiąg 
wieczystych i rejestru gruntów i map ewidencyjnych; posiadane przez Spółkę operaty szacunkowe; decyzje 
administracyjne dotyczące nieruchomości w Rzeszowie, na której Spółka prowadzi inwestycję budowlaną; 
zestawienie i informacje dotyczące obciążeń nieruchomości; zestawienie dotyczące nieruchomości niebędących 
własnością Spółki z których Spółka korzysta; zestawienie dotyczące nieruchomości będących własnością Spółki, z 
których korzystają osoby trzecie);
4) wybrane dokumenty i informacje dotyczące praw na dobrach niematerialnych przysługujących Spółce (w tym 
zestawienie praw na dobrach niematerialnych przysługujących Spółce, w szczególności znaków towarowych; lista 
domen internetowych zarejestrowanych przez Spółkę; informacja odnośnie obciążeń praw na dobrach 
niematerialnych; zestawienie praw na dobrach niematerialnych należących do osób trzecich wraz z informacją 
odnośnie sposobu nabycia prawa do korzystania z tych praw przez Spółkę);
5) wybrane informacje dotyczące umów z kluczowymi dostawcami, usługodawcami, klientami oraz kontrahentami 
Spółki, z tym jednak zastrzeżeniem, że nie zostają przekazane żadne umowy;
6) wybrane dokumenty i informacje dotyczące zagadnień z zakresu prawa pracy (w tym przykładowe umowy o 
pracę i umowy cywilnoprawne stosowane w Spółce wraz z informacją nt. liczby pracowników wg. grup 
klasyfikacyjnych stosowanych w Spółce; akty wewnętrzne pracodawcy takie jak: regulamin pracy, regulamin 
wynagrodzenia, regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych);
7) wybrane informacje i dokumenty finansowe za lata 2013-2016 (w tym sprawozdania finansowe roczne i 
okresowe; opinie biegłych rewidentów; informacje dotyczące leasingów; analizy wiekowe należności; analizy 
wiekowe zobowiązań; zestawienie zobowiązań pozabilansowych - zgodnie z notą w sprawozdaniu finansowym)
8) deklaracje podatkowe za lata 2013-2016 (w tym deklaracje VAT za okres od 01.01.2013 do 31.03.2016; 
deklaracje CIT za rok 2013, 2014, 2015, roczne deklaracje podatku od nieruchomości za rok 2013, 2014, 2015, 
2016.
9) zaświadczenia na temat stanu zobowiązań Spółki wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, urzędów 
skarbowych i jednostek samorządu terytorialnego.
10) protokoły kontroli US, UKS w okresie 2013-2015

Spółka podkreśla, że zakres merytoryczny badania nie narusza 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 udostępnia i nie będzie 
udostępniać jakichkolwiek dokumentów czy informacji stanowiących tajemnicę służbową, państwową, handlową 
czy firmową.

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