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Podstawa prawna

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

Treść  raportu:

Zarząd Makarony Polskie S.A. przekazuje w załączeniu Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych do 
publicznej wiadomości w okresie objętym roczną informacją okresową za rok obrotowy 2011.

Jednocześnie Spółka informuje, że celem ułatwienia akcjonariuszom pełnego poglądu na  przekazane do 
publicznej wiadomości informacje dotyczące roku obrotowego 2011, w wykazie ujęte zostały raporty bieżące 
opublikowane po dniu 31 grudnia 2011 roku, a dotyczące roku obrotowego 2011.

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

Oryginały raportów znajdują się w biurze Spółki w Warszawie przy ul. Kolejowej 5/7.

Niektóre informacje zawarte w raportach bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w
okresie objętym roczną informacją okresową za rok obrotowy 2011 mogą być nieaktualne.

Załączniki

Plik Opis

Wykaz informacj i dot  2011.pdf
Wykaz informacji  bieżących i okresowych przekazanych do 
publicznej wiadomośc i w okresie objętym roczną informacją 
okresową za rok obrotowy 2011

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

In the attachment the Management Board of Makarony Polskie S.A. presents The list of current and periodic 

reports disclosed in the annual reporting period for the fiscal year of 2011 . 

 

At the same time, Makarony Polskie SA informs that in order to provide shareholders' with easier access to 

comprehensive review of the disclosed information related to the fiscal year of 2011, the list includes current 

reports published after 31 December 2011 and concerning the fiscal year of 2011. 

 

The reports are available on the Company's website at: http://www.makarony.pl/raporty.html 

 

The report originals are held at the Company's head office in Warszawa at ul. Kolejowa 5/7. 

 

Some information contained in the current and periodic reports disclosed in the annual reporting period for the 

fiscal year of 2011 may be outdated.
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