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Aktualizacja informacji o terminach publikacji raportów okresowych w 2009 roku

Podstawa prawna

Treść  raportu:

Makarony Polskie S.A. informuje, Ŝe w związku z wejściem w Ŝycie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 
lutego 2009 r. w sprawie informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych oraz warunków uznawania za równowaŜne informacji wymaganych przepisami prawa państwa 
niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259), zgodnie z  §103 tego Rozporządzenia, 
uaktualnieniu ulega informacja o datach przekazywania raportów okresowych w 2009 roku opublikowana w dniu 
27 stycznia 2009 roku raportem bieŜącym nr 5/2009. 

Zmiana polega na tym, Ŝe:
• przesunięciu ulega data publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za I kwartał 2009 roku 
z dnia 14 maja 2009 r. na dzień 13 maja 2009 r.
• Spółka nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2009 roku 
• przesunięciu ulega data publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu półrocznego za I półrocze 2009 
roku z dnia 24 września 2009 r. na dzień 25 sierpnia 2009 r.

Pozostałe daty przekazywania raportów okresowych nie ulegają zmianie.

Po uwzględnieniu wyŜej wymienionych zmian terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów 
okresowych w 2009 roku są następujące:

I. Skonsolidowane rozszerzone raporty kwartalne:
- za IV kwartał 2008 r. - 26 lutego 2009 r.
- za I kwartał 2009 r. - 13 maja 2009 r.
- za III kwartał 2009 r. - 10 listopada 2009 r.

II. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2008 r. - 28 kwietnia 2009 r.

III. Skonsolidowany rozszerzony raport za I półrocze 2009 r. – 25 sierpnia 2009 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Subject:
The actualization of the information about the dates of periodical reports in year 2009

The contents of the report:

Makarony Polskie JSC informs that in accordance with coming into force of regulation of the Council of 
Ministers from 19th of February 2009 in the case of current and periodical information submitted by the issuers 
of securities and in the case of the conditions of recognition for equivalent the information required by the 
regulations of the country s law that is not a membership country (Journal of Laws no. 33, item 259) in 
accordance with § 103 of this regulation, the information about the dates of submitting periodical reports in 2009 
published on 27th of January 2009 by the current report no. 5/2009 will be updated.

The change consists in, that:
- the date of publication of the consolidated, expanded, quarterly report for 1st quarter of 2009 was postponed 
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RB 14 2009MAKARONY POLSKIE S.A.- the date of publication of the consolidated, expanded, quarterly report for 1st quarter of 2009 was postponed 
from day 14th of May 2009 to 13th of May 2009
- the company will not be publishing the consolidated, expanded, quarterly report for 2nd quarter of 2009
- the date of publication of the consolidated, expanded report for the 1st six months of 2009 was postponed from 
the day 24th of September 2009 to 25th of August 2009

The remaining dates of publication of periodic reports are not changing.

The new publication dates of periodical reports in the year 2009:

I. Consolidated, expanded, quarterly reports:
- for 4th quarter of 2008  on 26th of February 2009
- for 1st quarter of 2009  on 13th of May 2009
- for 3rd quarter of 2009  on 10th of November 2009

II. . Annual report and consolidated, annual report for the year 2008  on 28th of April 2009

III. Consolidated, expanded report for the 1st six months of 2009  on 25th of August 2009.
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PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2009-05-05 Paweł Nowakowski Prezes Zarządu

2009-05-05 Krzysztof Rubak Wiceprezes Zarządu
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