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Raporty Spółek ESPI/EBI

Akceptuję politykę prywatności i wyko
Nowe zasady dotyczące cookies.
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub
wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w "Polityce Prywatności
(https://www.gpw.pl/polityka_prywatnosci)" oraz w "Polityce Cookies
(https://www.gpw.pl/polityka_cookies)".

Zmiana daty publikacji raportu rocznego za 2019 rok
Suntech Spółka Akcyjna (PLSNTCH00012)
17-06-2020 15:30:12 | Bieżący | EBI | 6/2020

Zarząd Spółki Suntech S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o zmianie daty publikacji raportu rocznego za 2019
rok. Termin publikacji tego raportu przypadać miał na dzień 22 czerwca 2020 r. W wyniku zmiany nowy termin
publikacji raportu zostaje ustalony na dzień 29 czerwca 2020 r.
Przyczyną zmiany daty publikacji raportu jest wydłużenie procesu audytu Spółki spowodowane zmianami
organizacyjnymi wprowadzonymi w związku ze stanem epidemii. 
Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych pozostają bez zmian. Ewentualne zmiany dat będą
przekazywane przez Spółkę w formie raportów bieżących.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje
bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Piotr Saczuk - Prezes Zarządu

Wojciech Franczak - Wiceprezes Zarządu

Kontakt

Informacje dla spółek zainteresowanych debiutem
na rynku NewConnect:

Dział Rynku Pierwotnego

+48 22 537 7610
+48 22 537 7239
+48 22 537 7457

Informacje dla spółek wprowadzonych do obrotu na rynku NewConnect/ Catalyst, obowiązki informacyjne,
dokumenty informacyjne:

Dział Emitentów

+48 22 537 7762
emitenci@gpw.pl (mailto:emitenci@gpw.pl)

 

Informacje dla Autoryzowanych Doradców i podmiotów zainteresowanych uzyskaniem statusu
Autoryzowanego Doradcy:
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Grupa Kapitałowa (https://gpw.pl/grupa-kapitalowa)

Spółki (https://gpw.pl/spolki)

Linie biznesowe (https://gpw.pl/grupa-kapitalowa#linie-biznesowe)

Strategia (https://gpw.pl/strategia-i-misja)

CSR (https://gpw.pl/csr-gpw)

Kariera (https://gpw.pl/kariera)

Zastrzeżenia prawne (zastrzezenia-prawne)
 (https://www.youtube.com/user/WarsawStockExchange/videos?view_as=public)  (/_rss) 

(https://www.�ickr.com/photos/gpwsa/)

Dział Emitentów

+48 22 537 7136
+48 22 537 7762

autoryzowani@gpw.pl (mailto:autoryzowani@gpw.pl)

System EBI

+48 22 537 7582
+48 22 537 7136
+48 22 537 7191

ebi-gpw@gpw.pl (mailto:ebi-gpw@gpw.pl)

O NEWCONNECT (o-rynku) 

CZŁONKOWIE (czlonkowie-lista) 

STATYSTYKI (statystyki-informacja-o-notowanych-akcjach) 

AUTORYZOWANI DORADCY (autoryzowani-doradcy-lista) 

KONFERENCJE I SZKOLENIA (https://gpw.pl/lista-konferencji) 

KONTAKT (https://www.gpw.pl/kontakt) 

POLITYKA PRYWATNOŚCI (https://www.gpw.pl/polityka_prywatnosci) 

POLITYKA COOKIES (https://www.gpw.pl/polityka_cookies) 
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