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Temat

Uzupełnienie raportu bieżącego zawierającego wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych do 
publicznej wiadomości w okresie objętym roczną informacją okresową za rok obrotowy 2009/Supplement to the 
current report containing a list of current and periodic reports made public  in the annual reporting period for the 
fiscal year of 2009
Podstawa prawna

Art. 65 ust. 1 Ustawy o oferc ie - wykaz informacji  przekazanych do publicznej wiadomości

Treść  raportu:

W nawiązaniu do wykazu informacji bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w okresie 
objętym roczną informacją okresową za rok obrotowy 2009, opublikowanego raportem bieżącym nr 22/2010 z 
dnia 24 czerwca 2010 roku, Makarony Polskie S.A. informuje, że ww. raporcie bieżącym w skutek pomyłki 
pisarskiej pominięte zostały raporty bieżące nr 13/2009, 28/2010, 29/2010, a także rozszerzony skonsolidowany 
raport okresowy za IV kw. 2008, raporty roczne za 2008 rok i uzupełnione raporty roczne za 2008 rok. 

Biorąc powyższe pod uwagę Makarony Polskie S.A. przekazuje w załączeniu uzupełnienie raportu bieżącego nr 
22/2010.  

Jednocześnie Makarony Polskie S.A. informuje, że celem ułatwienia akcjonariuszom pełnego poglądu na 
przekazane po publicznej wiadomości informacje dotyczące roku obrotowego 2009, w raporcie bieżącym nr 
22/2010 wymienione zostały raporty bieżące opublikowane po dniu 31 grudnia 2009, a dotyczące roku 
obrotowego 2009. 

Oryginały raportów znajdują się w biurze Spółki w Ząbkach przy ul. Piłsudskiego 180.  

Raporty są udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.makarony.pl/raporty.html  

Niektóre informacje zawarte w raportach bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 
okresie objętym roczną informacją okresową za rok obrotowy 2009 mogą być nieaktualne.

Załączniki

Plik Opis

Wykaz informacj i dot. 2009.pdf
Wykaz informacji  bieżących i okresowych przekazanych do 
publicznej wiadomośc i w okresie objętym roczną informacją 
okresową za rok obrotowy 2009

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

In connection with the list of current and periodic information made public in the annual reporting period for the 
fiscal year of 2009, and published in the current report no. 22/2010 dated 24 June 2010, Makarony Polskie S.A. 
informs that as a result of a printing error the aforementioned report omitted the current reports No. 13/2009, 
28/2009, 29/2009 as well as the expanded consolidated periodic report for the 4th quarter of 2008, annual reports 
for 2008 and supplemented annual reports for 2008. 
 
Taking the above into consideration Makarony Polskie S.A. submits in the attachment a supplement to the current 
report no. 22/2010. 
 
At the same time, Makarony Polskie SA informs that in order to provide shareholders' with easier access to 
comprehensive outlook to the information made public and related to the fiscal year of 2009, the current report 
No. 22/2010 lists the current reports published after 31 December 2009 and concerning the fiscal year of 2009. 
 
The report originals are held at the Company's head office at Piłsudskiego 180. 
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The report originals are held at the Company's head office at Piłsudskiego 180. 
 
The reports can be accessed through the Company's website: http:/www.makarony.pl/raporty.htmlSome 
information contained in the current and periodic reports made public in the annual reporting period for the fiscal 
year of 2009 may be outdated.
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