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Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku 
Podstawa prawna:  

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

Treść raportu 
 

Zarząd PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach podaje do wiadomości daty przekazywania raportów  
 okresowych PZ CORMAY S.A. w 2017 roku: 
 1. Skonsolidowane raporty kwartalne zostaną opublikowane w następujących terminach: 
 - za I kwartał 2017 roku - 15 maja 2017 roku. 
- za III kwartał 2017 roku – 14 listopada 2017 roku. 
 Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Kapitałowej PZ CORMAY zawierały będą kwartalne skrócone 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalne informacje finansowe PZ CORMAY S.A. zgodnie z § 
83 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 2014 r. poz. 133) ("Rozporządzenie"). 
 
 Zgodnie z § 101 ust.2 Rozporządzenia, raport kwartalny za drugi i ostatni kwartał 2017 roku nie będzie 
publikowany. 
 
 2. Skonsolidowany raport półroczny za 2017 rok zostanie opublikowany 31 sierpnia 2017 roku. 
 Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej PZ CORMAY zawierał będzie półroczne skrócone  
 skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe PZ CORMAY  
 S.A. zgodnie z § 83 ust.3 Rozporządzenia. 
 3. Raporty roczne za 2016 rok zostaną opublikowane w następującym terminie: 
- skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej PZ CORMAY za 2016 rok - 30 kwietnia 2017 roku. 
 -jednostkowy raport roczny PZ CORMAY S.A. za 2016 rok - 30 kwietnia 2017 roku. 
 
 Raport sporządzono na podstawie § 103 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 2014 r. poz. 133).  
 

 
PZ CORMAY SPÓŁKA AKCYJNA    
(pełna nazwa emitenta)    
PZ CORMAY S.A.                                 Usługi inne (uin)    
(skrócona nazwa emitenta)              (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)    
05-092                                                  Łomianki    
(kod pocztowy)                                   (miejscowość)    
Wiosenna                                             22    
(ulica)                                                    (numer)    
(22) 751 79 10                                     (22) 751 79 11    
(telefon)                                               (fax)    
office@cormay.pl                               www.cormay.pl    
(e-mail)                                                 (www)    
1181872269                                         140777556    
(NIP)                                                      (REGON) 
 

 



 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ    
Data                  Imię i Nazwisko                Stanowisko/Funkcja                  Podpis   
2017-01-31      Janusz Płocica                  Prezes Zarządu  
2017-01-31      Wojciech Suchowski       Wiceprezes Zarządu 
 


