
 

 

RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 
WARSZAWIE 

DATA SPORZĄDZENIA: 2020-04-21 

 

Temat: Zmiana terminów publikacji raportów finansowych w 2020 roku [RB 
13/2020]. 

 
 
Treść raportu: 

 
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2020 z dnia 29 stycznia 2020 roku 
informującego o datach przekazywania raportów okresowych przez Emitenta w 2020 
roku, Zarząd Emitenta niniejszym informuje o zmianie terminu przekazania do 
publicznej wiadomości: 
1. jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok zwierających  

sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2019 rok, 
których publikacja miała pierwotnie nastąpić 30 kwietnia 2020 roku; oraz 

2. skonsolidowanego raportu kwartalnego zawierającego kwartalne skrócone 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalne skrócone sprawozdanie 
finansowe za I kwartał 2020 roku, którego publikacja miała pierwotnie nastąpić 29 
maja 2020 roku. 

 
Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2019 rok zwierające jednostkowe 
sprawozdanie finansowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2019 rok 
zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu 31 maja 2020 roku. 
 
Skonsolidowany raport kwartalny, zawierający kwartalne skrócone skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe oraz kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 
2020 roku, zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 28 lipca 2020 roku. 
 
Jednocześnie Zarząd Emitenta wyjaśnia, że dokonując zmiany terminów publikacji  
raportów okresowych w 2020 roku korzysta z uprawnień wprowadzonych na mocy 
Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wykonania 
niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych z dnia 7 kwietnia 2020 roku 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 622) 
 
Podstawa prawna raportu bieżącego: 
§ 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie 
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych 
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 
757); oraz 
§ 21 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 7 kwietnia 2020 roku w 
sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków 
sprawozdawczych i informacyjnych (Dz.U. 2020 poz. 622) 
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