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Treść raportu:

Na podstawie §103 ust. 1 oraz §83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd
Makarony Polskie S.A. informuje o zamiarze stałego przekazywania w roku 2011 skonsolidowanych raportów
kwartalnych zawierających skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, a także o zamiarze przekazania
skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2011r. zawierającego półroczne skrócone sprawozdanie
finansowe.
Jednocześnie spółka rezygnuje z publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2010 roku (na
podstawie §102 ust. 1) oraz raportu okresowego za II kwartał 2011 roku (na podstawie §101 ust. 2).
Zarząd Makarony Polskie S.A. niniejszym podaje do wiadomości daty publikacji raportów okresowych w roku
2011:
I. Skonsolidowane rozszerzone raporty kwartalne:
- za I kwartał 2011 r. - 12 maja 2011 r.
- za III kwartał 2011 r. - 9 listopada 2011 r.
II. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2010 r. - 21 marca 2011 r.
III. Skonsolidowany rozszerzony raport za I półrocze 2011 r. – 31 sierpnia 2011 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
The Management Board of Makarony Polskie S.A. acting on the grounds of §103 clause 1 and §83 clauses 1 and
3 of the Ordinance of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodical information provided
by issuers of securities informs about its intention for 2011, to regularly submit consolidated quarterly reports
containing abridged quarterly financial reports as well as about its intention to submit consolidated mid-year report
for the first six months of 2011 containing mid-year abridged financial report.
At the same time the Company relinquishes the publication of the consolidated quarterly report for the 4th quarter
of 2010 (pursuant to §102, clause 1) as well as periodical report for the 2nd quarter of 2011 (pursuant to § 101,
clause 2).
The Management Board of Makarony Polskie S.A herein notifies the public about the publication dates of the
periodical reports in 2011:
I. Consolidated expanded quarterly reports:
- for the 1st quarter 2011 - 12 May 2011
- for the 3rd quarter 2011 - 9 November 2011
II. Annual report and consolidated annual report for 2010 - 21 March 2011
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III. Consolidated expanded report for the 1st six months of 2011 - 31 August 2011.
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