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Data sporządzenia: 2018-01-31

Skrócona nazwa emitenta

SANOK RC SA

Temat

Terminy przekazywania raportów okresowych - korekta raportu.

Podstawa prawna

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

Treść  raportu:

Emitent dokonuje korekty raportu bieżącego nr 2/2018 z 26 stycznia 2018 r. dotyczącego terminów przekazywania 
raportów okresowych, która jest wynikiem błędnie podanego okresu, za który publikowany będzie raport: zamiast 
„raport rozszerzony za III kwartał 2017”, winno być „raport rozszerzony za III kwartał 2018”.
Treść raportu bieżącego nr 2/2018 po korekcie:
"Zarząd Sanok RC S.A. okreś la stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2018 roku:
za rok 2017 - Raport Jednostkowy i Raport Skonsolidowany: 20 marca 2018 r.
za I kwartał 2018 r. - Raport Rozszerzony:  15 maja 2018 r.
za I półrocze 2018 r. - Raport Rozszerzony:  28 sierpnia 2018 r.
za III kwartał 2018 r. - Raport Rozszerzony:  13 listopada 2018 r.

Zarząd Sanok RC S.A. oświadcza, że 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 (...) - 
Dz.U. Nr 33 poz.259 z późn. zm. (Rozporządzenie) Spółka, będąc jednostką dominującą zamierza przekazywać 
skonsolidowane raporty kwartalne zawierające jednostkowe kwartalne informacje finansowe.
Spółka nie będzie publikować odrębnego raportu półrocznego zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia.
Spółka rezygnuje również z publikacji rozszerzonego raportu kwartalnego za drugi i ostatni kwartał roku 
obrotowego zgodnie z §101 ust.2 Rozporządzenia."
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