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Raport bieżący numer: 41/2020                                                    Wysogotowo, 26 czerwca 2020r. 

 

Temat: Informacja o zmianie terminu publikacji raportów finansowych. 

 

Zarządca spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie (dalej „PBG”) informuje, że 

zmianie ulega termin publikacji rocznego raportu jednostkowego PBG oraz skonsolidowanego 

raportu rocznego GK PBG za rok 2019.  

Sprawozdania opublikowane zostaną w następujących terminach:  

1) roczny raport jednostkowy PBG za rok 2019 opublikowany zostanie w dniu 30 czerwca 2020 

roku (wcześniejszy termin publikacji wynikający z raportu bieżącego 39/2020 to 29 czerwca 

2020r.);  

2) skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej PBG za rok 2019 opublikowany zostanie 

w dniu 30 czerwca 2020 roku (wcześniejszy termin publikacji wynikający z raportu 

bieżącego 39/2020 to 29 czerwca 2020r.). 

 

Zarządca informuje, że zmiana terminu publikacji wyników finansowych przez PBG, związana jest 

z ogłoszonym raportem bieżącym 29/2020 w dniu 18 czerwca 2020 roku przez spółkę zależną 

RAFAKO S.A. przesunięciem terminu ogłoszenia wyników rocznych na dzień 30 czerwca 2020 roku.  

 

 

 

Podstawa prawna:  

§ 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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, 

oraz 

§ 21 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia innych 

terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych. 

 

Podpis osób reprezentujących: 

Bartosz Sierakowski – wiceprezes zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. pełniącej 

funkcję zarządcy PBG S.A. w restrukturyzacji  

Piotr Zimmerman – prezes zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. pełniącej funkcję 

zarządcy PBG S.A. w restrukturyzacji 
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