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Art. 70 pkt 1 Ustawy o oferc ie - nabyc ie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Spółka Makarony Polskie SA działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej 
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych informuje, że w dniu 12 września 2016 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie spółek Bewa Sp. z o.o. 
(KRS 0000265113) oraz Madova Sp. z o.o. (KRS 0000625837) dot.: zmiany dotychczas posiadanego przez Bewa 
udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu („WZA”) spółki Makarony 
Polskie SA w Rzeszowie oraz zmiany polegającej na przekroczeniu przez Madova 15% udziału w kapitale 
zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki.

Zmiana została spowodowana zbyciem w wyniku transakcji sprzedaży:
- w dniu 7 września 2016 roku – 630.000 posiadanych bezpośrednio przez Bewa akcji zwykłych na okaziciela 
Makarony Polskie SA reprezentujących 6,81% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZA na rzecz 
podmiotu zależnego od Bewa (w którym Bewa posiada 100% kapitału zakładowego i głosów na zgromadzeniu 
wspólników) – spółkę Madova.
- w dniu 8 września 2016 roku – 629.000 posiadanych bezpośrednio przez Bewa akcji zwykłych na okaziciela 
Makarony Polskie SA reprezentujących 6,80% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZA na rzecz 
Madova,
- w dniu 12 września 2016 roku – 534.406 posiadanych bezpośrednio przez Bewa akcji zwykłych na okaziciela 
Makarony Polskie SA reprezentujących 5,78% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZA na rzecz 
Madova.

W wyniku zmiany Bewa nie posiada bezpośrednio akcji zwykłych na okaziciela Makarony Polskie SA, ale posiada 
pośrednio (przez spółkę zależną Madova) 1.793.406 akcji zwykłych na okaziciela Makarony Polskie SA 
uprawniających do takiej samej liczby głosów, reprezentujących 19,39% kapitału zakładowego i ogólnej liczby 
głosów na WZA.

Zmiana polegająca na zbyciu przez Bewa ww. akcji na rzecz Madova (jako podmiotu zależnego od Bewa), oznacza 
że doszło jednocześnie do pośredniego nabycia ww. akcji przez Bewa w rozumieniu właściwych przepisów ustawy 
o ofercie publicznej.

Przed ww. zmianą Bewa nie posiadała pośrednio akcji Makarony Polskie SA, natomiast bezpośrednio posiadała 
1.793.406 akcji zwykłych na okaziciela Makarony Polskie SA uprawniających do takiej samej liczby głosów, 
reprezentujących 19,39% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZA.

Przed ww. zmianą Madova nie posiadała ani bezpośrednio, ani pośrednio akcji Makarony Polskie SA, po zmianie 
Madova posiada bezpośrednio 1.793.406 akcji zwykłych na okaziciela Makarony Polskie SA uprawniających do 
takiej samej liczby głosów, reprezentujących 19,39% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZA.

Spółka Bewa poinformowała, że nie istnieją osoby, o których mowa w art.87 ust.1 pkt 3 lit.c ustawy z dnia 29 lipca 
2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Poza Madova nie występują inne podmioty zależne od Bewa, 
posiadające akcje Makarony Polskie SA, jak również nie występują tego rodzaju podmioty zależne od Madova.

Nie zachodzi konieczność stosowania wymogów z art. 69 ust.4 pkt 7 i 8 o ofercie publicznej, gdyż w posiadaniu 
Bewa lub Madova nie znajdują się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust.1 tej ustawy, tj. takie które 
(i) po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązują ich posiadacza do nabycia akcji 
Makarony Polskie SA, z którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez Makarony polskie SA, lub (ii) 
odnoszą się do akcji Makarony Polskie SA w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne 
podobne do skutków instrumentów finansowych określonych w pkt (i), niezależnie od tego, czy instrumenty te są 
wykonywane przez rozliczenie pieniężne.
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2016-09-12 Beata Majewska-Karp Prokurent

2016-09-12 Grażyna Kozielec Prokurent
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