Raport bieżący nr 10/2022
Data sporządzenia: 28 stycznia 2022 r.
Temat: terminy publikacji raportów okresowych w 2022 r.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść:
Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku:
1.

Jednostkowy raport roczny za 2021 roku – 29 kwietnia 2022 r.,

2.

Raport kwartalny za I kwartał 2022 roku – 26 maja 2022 r.,

3.

Raport półroczny za I półrocze 2022 roku – 26 września 2022 r.,

4.

Raport kwartalny za III kwartał 2022 roku – 24 listopada 2022 r.

Jednocześnie Spółka informuje, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim (dalej: “Rozporządzenie”) nie będzie publikowała raportu kwartalnego za IV kwartał 2021 roku oraz
za II kwartał 2022 roku.
Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia.

Current Report No. 10/2022
Date of preparation: 28 January 2022
Subject: dates of publication of periodic reports in 2022
Legal basis: Article 56 (1) (2) of the Act on Public Offering - current and periodic information
Content:
The Company's Management Board announces the dates of publication of periodic reports in 2022:
1.

Standalone annual report for 2021 - 29 April 2022,

2.

Quarterly report for Q1 2022 - 26 May 2022,

3.

Semi-annual report for the 1st half of 2022 - 26 September 2022,

4.

Quarterly report for Q3 2022 - 24 November 2022.

Furthermore, the Company informs that in accordance with § 79 (2) of the Regulation of the Minister of Finance of
29 March 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognising
as equivalent of information required by the laws of a non-member state (hereinafter: "the Regulation"), it will not
publish a quarterly report for the 4th quarter of 2021 and for the 2nd quarter of 2022.
Detailed legal basis: § 80 (1) of the Regulation.
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