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Szacunkowe dane na temat sprzedaży zrealizowanej przez Grupę Makarony Polskie w listopadzie 2011 / 
Estimated data on the sales implemented by Makarony Polskie Group in November 2011
Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść  raportu:

Zarząd Makarony Polskie S.A., w nawiązaniu do polityki informacyjnej rozpoczętej i opisanej w raporcie bieżącym 
nr 25/2009 z 9 lipca 2009 roku, w związku z §5 ust.1 pkt 25 oraz §31 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
19.02.2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych, podaje w załączeniu szacunkowe dane na temat sprzedaży zrealizowanej przez Grupę Makarony 
Polskie w miesiącu listopadzie 2011 roku.

W celu zapewnienia porównywalności danych, w niniejszym raporcie uwzględniono dodatkowo dane 
sprzedażowe za analogiczny okres roku obrotowego 2010.

Jednocześnie Spółka przypomina, że pełna informacja o wynikach finansowych osiągniętych w perspektywie IV 
kwartału 2011 roku zaprezentowana zostanie w skonsolidowanym raporcie okresowym obejmującym ten okres.
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MESSAGE (ENGLISH VERSION)

The Management Board of Makarony Polskie JSC, in relation to the information policy commenced and described

in the current report no. 25/2009 from 9 July 2009, in relation to §5 par.1 item 25 and §31 regulation of the 

Council of Ministers dated 19 February 2009 in the issue of current and periodical information submitted by 

securities issuers, attaches the estimated data on the sales implemented by Makarony Polskie Group in November 

2011. 

 

For the purpose of ensuring the comparability of the data, in this report the sales data for the analogical period of 

the financial year 2010 were also taken into account. 

 

The company also advises that full information about the financial results achieved in the long IV quarter of 2011 

will be presented in the consolidated periodic report covering that period.
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