
RB-W 25 2009MAKARONY POLSKIE S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieŜący nr 25 / 2009

Data sporządzenia: 2009-07-09

Skrócona nazwa emitenta

MAKARONY POLSKIE S.A.

Temat

Szacunkowe dane na temat sprzedaŜy zrealizowanej przez Grupę Makarony Polskie

Podstawa prawna

Treść  raportu:

Zarząd Makarony Polskie S.A. informuje, Ŝe  w ramach rozwoju przejrzystej polityki informacyjnej zapewniającej 
efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw Spółki oraz sposobu jej 
funkcjonowania, działając w oparciu o zasady I.1 i I.2 zbioru „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW”, 
podjął decyzję o rozpoczęciu przekazywania do wiadomości publicznej wybranych, szacunkowych danych na 
temat sprzedaŜy zrealizowanej przez Grupę Makarony Polskie w kolejnych miesiącach roku obrotowego. 

Opisana polityka informacyjna realizowana będzie począwszy od prezentacji danych za czerwiec 2009 roku. 
Dodatkowo, w celu zapewnienia porównywalności danych w niniejszym raporcie, uwzględniono dane 
sprzedaŜowe za kolejne miesiące następujące od początku roku obrotowego 2009 i w analogicznych okresach 
roku obrotowego 2008.

Informacja dotycząca wybranych miesięcznych wyników sprzedaŜy publikowana będzie periodycznie, a raporty 
bieŜące w tym zakresie przekazywane będą niezwłocznie po agregacji danych za okreś lony miesiąc, co do 
zasady w terminie do 10-go dnia miesiąca kolejnego. 

Jednocześnie Spółka przypomina, iŜ pełna informacja dotycząca wyników finansowych osiągniętych przez Grupę 
Makarony Polskie w perspektywie I półrocza 2009 roku zaprezentowana zostanie w rozszerzonym 
skonsolidowanym raporcie okresowym za I półrocze roku obrotowego 2009, którego publikacja przewidziana 
jest na dzień 25 sierpnia 2009 roku.
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MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Subject:
Estimated data about the sales implemented by the Makarony Polskie Group.

Contents of the report:
The Management Board of Makarony Polskie JSC informs that in the framework of clear and effective 
information policy ensuring effective access to information indispensable for evaluation of situation and Company
s perspectives as well as the way of its functioning, acting on the basis of rules I.1 i I.2 of Good practices of 
Companies listed on the WSE  has made a decision about commencement of making selected estimated data 
about the sales implemented by Makarony Polskie Group in the next months of this financial year publicly known.

Described information policy will be implemented from presentation the data for June 2009. Additionally, to 
ensure comparability of data in this report, the sales data for the next months occurring from the beginning of 
financial year 2009 and analogical periods of financial year 2008 were taken into account.
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Information concerning the selected month sales results will be published periodically and the current reports in 
this period will be passed immediately after the aggregation of data for a given month, as a rule in the period to 
10th day of the next month.

At the same time the Company reminds that the full information concerning financial results achieved in the 
perspective of the 1st half-year of 2009 will be presented in the extended, consolidated periodical report for the 
1st half-year of financial year 2009 which publication is expected for the date 25 August 2009.

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

2009-07-09 Paweł Nowakowski Prezes Zarządu

2009-07-09 Andrzej Doński Prokurent
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