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Temat: Terminy publikacji raportów okresowych za rok obrotowy 2018 

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR – informacje poufne.  

 

 

Treść raportu: 

Zarząd ACTION S.A. w restrukturyzacji (Spółka, Emitent) niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy 

publikacji raportów okresowych spółki ACTION S.A. za rok obrotowy 2018 rozpoczynający się 1 stycznia 2018 

roku, a kończący się 31 grudnia 2018 roku. 

 

Skonsolidowane raporty kwartalne: 

I kwartał 2018 - 30 maja 2018 r. 

III kwartał 2018 - 29 listopada 2018 r. 

Skonsolidowany raport półroczny 2018 – 01 października 2018 r. 

Raport roczny i skonsolidowany raport roczny 2018 – 30 kwietnia  2019 r. 

 

Zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 oraz § 101 ust. 2 i § 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 

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. z 2009 r., Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami), Spółka nie będzie publikowała odrębnych 

raportów kwartalnych i odrębnego raportu półrocznego, a także skonsolidowanego raportu kwartalnego za II 

kwartał 2018 i IV kwartał 2018. Jednocześnie Zarząd informuje, iż terminy przekazania powyżej wskazanych 

raportów są zgodne z obecnie obowiązującą treścią art. 101 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 

2009 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 (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259.), obowiązującą od 30 czerwca 2016 r. w skutek wejścia w 

życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2016 zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji 

bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 

równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 

 

 

 



Podstawa prawna: 

§103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 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 (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 

259.).  

 

 


