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Skrócona nazwa emitenta

Temat

Korekta pomyłki pisarskiej w raporcie kwartalnym za IV kwartał 2009 roku/The correction of the writing mistake in 

the quarterly report for the 4th quarter 2009

Podstawa prawna

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

Treść  raportu:

Makarony Polskie S.A. informuje, Ŝe w formularzu QSr raportu za IV kwartał 2009, wystąpiły pomyłki pisarskie 

dotyczące danych finansowych za rok 2008 w tabelach:

1. Wybrane dane finansowe - Grupa Kapitałowa Makarony Polskie - w formularzu ESPI i na str. 8 Sprawozdania, 

2. Skonsolidowane spawozdanie z całkowitych dochodów - na str. 10 Sprawozdania,

3. Skonsolidowane spawozdanie z przepływów pienięŜnych - na str. 11 Sprawozdania,

4. Skonsolidowane jednostkowe Makarony Polskie S.A. - na str. 27 i 28 Sprawozdania.

Pomyłki pisarskie dotyczą roku 2008, jako porównawczego i nie mają wpływu na wyniki IV kwartału 2009 roku.

Prawidlową treść tabel przedstawiamy w załączeniu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Makarony Polskie JSC informs that in the QSr form of the report for the 4th quarter 2009 writing mistakes have 

occurred. The mistakes concern the financial data for the year 2008 in charts: 

1. Selected financial data  Makarony Polskie Capital Group  in ESPI form and on the page 8 of the Report, 

2. Consolidated report for the total revenue  on the page 10 of the Report, 

3. Consolidated report for the cash flows  on the page 11 of the Report, 

4. Individual report of Makarony Polskie JSC  on the pages 27 and 28 of the Report. 

 

The writing mistakes concern the year 2008 as the comparative period and does not influence the result of the of 

the 4th quarter 2009. 

 

The correct content are presented in the charts below.
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