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Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2016
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieøπce i okresowe
Treść raportu:

Zarząd PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie Art. 56 Ustawy z dnia 29.07.2005 roku o ofercie
publicznej oraz na podstawie §103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 roku w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych podaje terminarz
publikacji raportów okresowych w roku 2016:
I. skonsolidowane rozszerzone raporty kwartalne QSr:
1. skonsolidowany kwartalny za IV kwartał 2015 roku - 29 luty 2016
2. skonsolidowany kwartalny za I kwartał 2016 roku - 16 maja 2016
3. skonsolidowany kwartalny za III kwartał 2016 roku - 14 listopada 2016
II. rozszerzony skonsolidowany raport półroczny PSr:
1. rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za 6 m-cy roku obrotowego 2016 – 31 sierpnia 2016
III. raport roczny R:
1. raport roczny za rok obrotowy 2015 – 29 kwietnia 2016 r.
IV. skonsolidowany raport roczny RS:
1. skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2015 – 29 kwietnia 2016 r.
Na podstawie § 101 ust 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 roku w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Spółka nie będzie
publikowała raportu kwartalnego za II kwartał 2016 roku.
Jednocześnie Zarząd PC Guard SA oświadcza, że w roku 2016 przekazywać będzie do publicznej wiadomości
skonsolidowane raporty kwartalne oraz raport półroczny, które zawierać będą jednostkowe kwartalne
sprawozdania finansowe.
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