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Treść raportu:

Zarząd Makarony Polskie S.A. informuje, że w dniu 8 maja 2012 roku w siedzibie Agencji Rynku Rolnego (ARR)
przy ulicy Nowy Świat 6/12 odbyło się oficjalne otwarcie ofert w ramach przetargu na „Dostarczanie nadwyżek
żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej” organizowanego przez ARR.
Z informacji pozyskanych przez Spółkę, wynika że Makarony Polskie S.A. złożyła najkorzystniejszą ofertę na
dostarczenie do magazynów organizacji charytatywnych artykułów spożywczych o wartości 16,7 mln zł.
Obecnie Spółka oczekuje na formalne zakończenie procedury przetargowej i oficjalne potwierdzenie wyników
przetargu przez Agencję Rynku Rolnego.
Zawarcie stosownej umowy pomiędzy Makarony Polskie S.A. i Agencją Rynku Rolnego nastąpi w terminie 30 dni
od daty zakończenia postępowania przetargowego. Z uwagi na fakt, iż wartość przedmiotowego kontraktu
przekroczy wartość 10% kapitałów własnych Spółki, Makarony Polskie S.A. poinformuje o zawarciu umowy w
stosownym raporcie bieżącym zgodnie z zapisami rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych
[…]

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
The Management Board of Makarony Polskie S.A. informs that offers submitted for the procurement procedure
announced by the Agricultural Market Agency (AMA) entitled: Supply of surplus food products for the European
Union s poorest people were officially opened on 8 May 2012 in the headquarters of AMA at Nowy Świat 6/12,
Warsaw.
According to information acquired by the Company, Makarony Polskie S.A. submitted the most advantageous
offer for the delivery of food products to storage facilities held by charitable organizations, amounting to 16.7
million PLN. At present the Company is waiting for the procurement procedure to be formally completed, and for
official confirmation of the results of the procedure by the Agricultural Market Agency.
The relevant contract should be executed between Makarony Polskie S.A. and the Agricultural Market Agency
within 30 days from the day of concluding the procurement procedure. Due to the fact that the value of the
contract will exceed 10% level of the Company s equity, Makarony Polskie S.A. shall present the relevant
information in a current report, in conformity with the provisions of the ordinance on current and periodical
information (...).
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