
Raport bieżący nr 2/2020 

Data sporządzenia:  2020-01-28 

Temat: Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku 

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

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje o terminach 

przekazywania raportów okresowych w 2020 roku: 

- skonsolidowany raport roczny za rok 2019 w dniu 20.04.2020 r. 

- skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 roku w dniu 21.05.2020 r. 

- skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku w dniu 03.09.2020 r. 

- skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 roku w dniu 19.11.2020 r. 

Jednocześnie Zarząd Emitenta oświadcza, że: 

1. Zgodnie z § 62 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 („Rozporządzenie”) Spółka nie będzie publikowała odrębnych jednostkowych raportów 

kwartalnych oraz raportu półrocznego. Spółka zamierza publikować skonsolidowane raporty kwartalne 

zawierające kwartalną informację finansową oraz skonsolidowany raport półroczny zawierający 

półroczne skrócone sprawozdanie finansowe. 

2. Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu 

kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2019 oraz za II kwartał roku obrotowego 2020. 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 

2020-01-28 Beata Żaczek  Wiceprezes Zarządu   

2020-01-28    Przemysław Borek Wiceprezes Zarządu  

28 stycznia 2020 r. godz. 15:19  



Current Report No. 2/2020 

Document date:  28/01/2020 

Subject: Publication dates of periodic reports in 2020 

Legal basis: Article 56(1)(2) of the Public Offering Act - current and periodic information 

The Management Board of Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. (“Company”, “Issuer”) 

informs about the dates of submitting periodic reports in 2020: 

- consolidated annual report for 2019 on 20/04/2020 

- consolidated quarterly report for the first quarter of 2020 on 21/05/2020 

- consolidated semi-annual report for the first half of 2020 on 03/09/2020 

- consolidated quarterly report for the third quarter of 2020 on 19/11/2020 

At the same time, the Issuer’s Management Board declares that: 

1. Pursuant to § 62 of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic 

information submitted by issuers of securities and the conditions for regarding information required by 

the law of a non-member state as equivalent (“Regulation”) the Company will not publish separate 

individual quarterly reports or a semi-annual report. The Company intends to publish consolidated 

quarterly reports containing quarterly financial information and a consolidated semi-annual report 

containing semi-annual condensed financial statements. 

2. Pursuant to § 79(2) of the Regulation, the Company will not publish a consolidated quarterly report 

for the fourth quarter of the financial year 2019 and for the second quarter of the financial year 2020. 

SIGNATURES OF THE COMPANY’S REPRESENTATIVES 

2020-01-28 Beata Żaczek  Vice-President of the Management Board     

2020-01-28    Przemysław Borek Vice-President of the Management Board    

28th January 2020 at 15.19 p.m. 


