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Temat

Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze 2010 roku/The choice of 
the entity authorized to the review of the financial statement fot the 1st half of 2010 
Podstawa prawna

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

Treść  raportu:

Makarony Polskie S.A. informuje, że w dniu 29 lipca 2010 roku zawarła umowę na przegląd skróconego 
sprawozdania finansowego Makarony Polskie S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 
Makarony Polskie za I półrocze 2010 r. z firmą Revision - Rzeszów Józef Król Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. 
Pelczara 6c/8, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 
3510 oraz wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000336012.

Umowa została zawarta zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A. dotyczącą wyboru podmiotu 
uprawnionego do przeglądu skróconego jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
Makarony Polskie S.A. za I półrocze 2010 roku, podjętą w oparciu o §19 lit. c Statutu Spółki oraz §4 ust. 2 lit. c 
Regulaminu Rady Nadzorczej.

Makarony Polskie S.A. nie korzystała dotychczas z usług Revision - Rzeszów Józef Król Sp. z o.o.

Umowa z ww. audytorem została zawarta na okres przeglądu skróconego sprawozdania finansowego Makarony 
Polskie S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Makarony Polskie za I półrocze 2010 r.  
sporządzonych wg stanu na dzień 30 czerwca 2010 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

 

Makarony Polskie S.A. informs that on 29 July 2010 has concluded the agreement for the review of the 
abbreviated financial statement of Makarony Polskie S.A. and consolidated financial statement of Makarony 
Polskie Group for the 1st half of 2010 with Revision  Rzeszów Józef Król Sp. z o.o. with its seat in Rzeszów, in 
Pelczara 6c/8 street, entered in the list of entities authorized to review of the abbreviated financial statements 
under the no. 3510 and entered in Register of Entrepreneurs conducted by Regional Court in Rzeszow under 
National Court Register number 0000336012. 
 
The agreement has been concluded in accordance with the resolution of the Supervisory Board of Makarony 
Polskie S.A. regarding the choice of the entity authorized to the review of abbreviated, individual and consolidated 
financial statement of Makarony Polskie S.A. for the 1st half of 2010, adopted on the basis of §19 letter c of the 
Statutes of the Company and §4 par. 2 letter c of the Regulations of the Supervisory Board. 
 
Makarony Polskie S.A. has not used the services of Revision  Rzeszów Józef Król Sp. z o.o. 
 
The agreement with above-mentioned auditor was concluded for the period of Companys abbreviated financial 
statement review and consolidated financial statement of Makarony Polskie Group for the 1st half of 2010 
prepared for 30 June 2010.

Komisja Nadzoru Finansowego

1



RB 23 2010MAKARONY POLSKIE S.A.

MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MAKARONY POLSKIE S.A. Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji  GPW w W-wie)

35-082 Rzeszów

(kod pocztowy) (miejscowość)

Podkarpacka 15

(ulica) (numer)

017 8753010 017 8753011

(telefon) (fax)

biuro@makarony.pl www.makarony.pl

(e-mail) (www)

8133278856 691674708

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2010-07-29 Paweł Nowakowski Prezes Zarządu

2010-07-29 Krzysztof Rubak Wiceprezes Zarządu
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