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Zarząd Suntech S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego obejmującego I
kwartał 2022 roku.
Podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu 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:
Dział Rynku Pierwotnego
+48 609 779 772
+48 665 553 709
+48 665 650 017
rm@gpw.pl (mailto:emitenci@gpw.pl)
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Informacje dla spółek wprowadzonych do obrotu na rynku NewConnect/ Catalyst, obowiązki informacyjne,
(https://gpw.pl/polityka_co
dokumenty informacyjne:
Dział Emitentów
+48 22 537 7762
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Informacje dla Autoryzowanych Doradców i podmiotów zainteresowanych uzyskaniem statusu
Autoryzowanego Doradcy:
https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=196345&title=Raport+kwartalny+za+I+kwartał+2022+roku
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