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Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym 

emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla 

kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.  

We wrześniu obserwowano wahania się kursu złotego względem euro w 

przedziale 4,0584 - 4,2157. Sprzedaż eksportowa Spółki w raportowanym okresie 

zrealizowana została po kursie zbliżonym do miesiąca ubiegłego i zbliżonym do 

przyjętego do konstrukcji prognozy wartości przychodów ze sprzedaży w III 

kwartale 2012 r. W związku z obserwowanym nadal średnioterminowym 

umacnianiem się kursu złotego Spółka odnotowuje koszty finansowe wynikające 

z ujemnych różnic kursowych, które wpływają na zysk netto Spółki uzyskiwany w 

kolejnych okresach. Ponadto z uwagi na systematycznie rosnący udział 

przychodów z eksportu w 2012 r., Zarząd MakoLab S.A. na bieżąco monitoruje 

kształtowanie się kursu złotego i podejmuje aktywne działania w celu 

maksymalizowania korzyści ekonomicznych. 

Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie 

raportu bieżącego w okresie objętym raportem. 

Raport bieżący nr 32/2012 z dnia 14.09.2012 – „Raport miesięczny za sierpień 

2012”; Raport miesięczny przekazany zgodnie z przyjętymi zasadami ładu 

korporacyjnego. 

Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w 

części, miała miejsce w okresie objętym raportem.  

Zgodnie z informacją przekazaną w raporcie miesięcznym za styczeń 2012 Spółka 

zaprzestaje informowania o realizacji celów emisji z 2007. 

Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w 

nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia 

interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, 

planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z 

inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu 

analitycznego. 

Raport miesięczny za miesiąc październik 2012 zostanie przekazany do 

14 listopada 2012 r. 

Raport kwartalny za III kwartał 2012 zostanie przekazany w dniu 14 listopada 

2012 r. 
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Łódź, dnia 13.10.2012 

Wojciech Zieliński    Mirosław Sopek 

Prezes Zarządu    Wiceprezes Zarządu 


