
   
 

Raport bieżący nr 10/2016 z dnia 07.02.2016 r. 

 

Temat: Zmiana terminów publikacji raportów okresowych w roku 

obrotowym 2016 

Podstawa prawna:  §103 ust. 1 w zw. z ust. 4 RMF w sprawie informacji bieżących i 

okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne 

informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego 

państwem członkowskim. 

Treść raportu: 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2016 z dnia 19 stycznia 2016 roku, Zarząd spółki Global Cosmed 

S.A. ("Emitent") informuje o zmianie terminu przekazania raportu rocznego i skonsolidowanego raportu 

rocznego za rok 2015, wskazując nowy jego termin publikacji na dzień 18 marca 2016 roku. Pozostałe 

terminy publikacji raportów okresowych nie ulegają zmianie. 

Stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2016, z uwzględnieniem powyższej 

zmiany, wyglądają następująco: 

1. raport roczny i skonsolidowany raport roczny za rok 2015 - 18 marca 2016 roku, 

2. skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku - 6 maja 2016 roku, 

3. skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2016 roku - 26 sierpnia 2016 roku, 

4. skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016 roku - 4 listopada 2016 roku. 

Zarząd spółki Global Cosmed S.A. oświadcza, że: 

- zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego 

i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał roku obrotowego 2016; 

- zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego 

i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2016. 

Zarząd informuje ponadto, iż zgodnie z § 83 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 

roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa 



   
państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 roku poz. 133) ("Rozporządzenie"), Spółka 

nie będzie publikować odrębnych raportów kwartalnych za I i III kwartał 2016 r. Skonsolidowane raporty 

kwartalne Spółki zawierać będą kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz 

kwartalne informacje finansowe. Ponadto Spółka informuje, iż nie będzie publikować odrębnego raportu 

półrocznego za rok 2016 zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia. 


