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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)".
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Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I
kwartał 2022 roku Suntech Spółka Akcyjna
(PLSNTCH00012)
10-05-2022 16:37:50 | Bieżący | EBI | 4/2022

Zarząd Spółki Suntech S.A. informuje o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2022 r.
Pliki Cookies
Zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów okresowych w 2022 roku, opublikowanym raportem
bieżącym EBI nr 2/2022, termin publikacji tego raportu przypadać miał na dzień 13 maja 2022 r. W wyniku zmiany
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Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu wykorzystywać
Obrotu "Informacje
bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
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Kontakt
Informacje dla spółek zainteresowanych debiutem
na rynku NewConnect:
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+48 609 779 772
+48 665 553 709
+48 665 650 017
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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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