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Harmonogram przekazywania raportów okresowych w
2021 roku Suntech Spółka Akcyjna (PLSNTCH00012)
28-01-2021 15:32:10 | Bieżący | EBI | 1/2021

Zarząd Spółki Suntech S.A. podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku
2021. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:  
- Raport kwartalny za IV kwartał 2020 roku – 12 lutego 2021 roku 
- Raport kwartalny za I kwartał 2021 roku – 14 maja 2021 roku
- Raport kwartalny za II kwartał 2021 roku – 13 sierpnia 2021 roku 
- Raport kwartalny za III kwartał 2021 roku – 10 listopada 2021 roku 
- Raport roczny jednostkowy i skonsolidowany za rok 2020 zostanie przekazany do publicznej wiadomości do 27
maja 2021 roku. 

Informacje o ewentualnych zmianach wskazanych wyżej terminów będą przekazywane w formie raportów
bieżących. 

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 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

+48 609 779 772
rm@gpw.pl (mailto:emitenci@gpw.pl)

 

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)
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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/)

 

Informacje dla Autoryzowanych Doradców i podmiotów zainteresowanych uzyskaniem statusu
Autoryzowanego Doradcy:

 
Dział Emitentów

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

 
System EBI

+48 22 537 7582 
 

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