
RB-W 13 2009MAKARONY POLSKIE S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieŜący nr 13 / 2009

Data sporządzenia: 2009-05-04

Skrócona nazwa emitenta

MAKARONY POLSKIE S.A.

Temat

Wykaz informacji bieŜących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w okresie objętym roczną 
informacją okresową za rok obrotowy 2008
Podstawa prawna

Treść  raportu:

Zarząd Makarony Polskie S.A. (Emitent, Spółka), działając stosownie do zapisów art. 65 ust. 1 Ustawy z dnia 29 
lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (wraz z późniejszymi zmianami), przekazuje w załączeniu Wykaz 
informacji bieŜących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w okresie objętym roczną informacją 
okresową za rok obrotowy 2008.

Oryginały raportów znajdują się w siedzibie Spółki w Rzeszowie, przy ul. Podkarpackiej 15.

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

Niektóre informacje zawarte w raportach bieŜących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 
okresie objętym roczną informacją okresową za rok obrotowy 2008 mogą być nieaktualne.
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Spis informacji za rok 2008.pdf
Wykaz informacji  bieŜących i okresowych przekazanych do 
publicznej wiadomośc i w okresie objętym roczną informacją 
okresową za rok obrotowy 2008

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Subject:
The list of current and periodical information which were made public known in the period covered with annual, 
periodical information for the financial year 2008.

Contents of the report:
The Management Board of Makarony Polskie JSC (Issuer, Company) acting in accordance with the art. 65 par. 1 
of an Act from the 29th of Julay 2005 about the public offer act and the conditions of introducing financial 
instruments to organized turnover system about public companies, we enclose the list of current and periodical 
information which were made public known in the period covered with annual, periodical information for the 
financial year 2008.

The originals of the reports are accessible in the company s head office in Rzeszow, Podkarpacka 15 Street.

The reports are also available on the company s website, at e-mail address http://www.makarony.pl/raporty.html.

Some of the information included in current and periodical reports, which were made public known in the period 
covered with annual, periodical information for the financial year 2008, may be invalid.

Attachments: 1.
The list of current and periodical information which were made public known in the period covered with annual, 
periodical information for the financial year 2008.
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MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MAKARONY POLSKIE S.A. SpoŜywczy (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

2009-05-04 Paweł Nowakowski Prezes Zarządu

2009-05-04 Krzysztof Rubak Wiceprezes Zarządu
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