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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 daty publikacji raportu rocznego za 2021 rok
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Zarząd Spółki Suntech S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o zmianie daty publikacji raportu rocznego za 2021
rok. Zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów okresowych w 2022 roku, opublikowanym raportem
bieżącym EBI nr 2/2022, termin publikacji tego raportu przypadać miał na dzień 20 maja 2022
W wyniku zmiany
Plikir.Cookies
nowy termin publikacji raportu zostaje ustalony na dzień 27 maja 2022 r.
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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)

Pliki Cookies
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)

Nasz serwis wykorzystuje

cookie w celu prawidłoweg
funkcjonowania strony.



Możemy również
wykorzystywać pliki cookie
celach analitycznych i
marketingowych, w




szczególności dopasowan

treści reklamowych do Tw

preferencji.. Poprzez klikn
na przycisk „Akceptuj wszy



wyrażasz zgodę na
przechowywanie plików co

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



na swoim urządzeniu w ce

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

usprawnienia korzystania

nawigacji strony, analizow
wykorzystania strony i wsp

Grupa Kapitałowa (https://gpw.pl/grupa-kapitalowa)
Spółki (https://gpw.pl/spolki)

naszych działań
marketingowych. Jeśli chce
dostosować swoje zgody w

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

w Ustawienia plików
cookie.Polityka Cookies

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

(https://gpw.pl/polityka_co

ESG (https://gpw.pl/esg-gpw)
Kariera (https://gpw.pl/kariera)
Zastrzeżenia prawne (zastrzezenia-prawne)
(https://www.youtube.com/user/WarsawStockExchange/videos?view_as=public)
(https://www.flickr.com/photos/gpwsa/)

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=196539&title=Zmiana+daty+publikacji+raportu+rocznego+za+2021+rok

Akceptuj
wszystkie
(/_rss)
Ustawienia
plików cookie

2/2

