
 

 

            Warszawa, dnia 30 stycznia 2017 r.  
 
 
 
 
 
 

Zarząd Alchemia S.A., przekazuje do wiadomości terminarz publikacji raportów okresowych  
w roku 2017, wraz z informacją o okresach zamkniętych przed ich publikacją.  
 
 
Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 r. 
 
 
 

1 Zgodnie z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR, okres zamknięty trwa 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem 
raportu okresowego. 
2 Zgodnie z § 101 ust. 1 Rozporządzenia, raport kwartalny i skonsolidowany raport kwartalny przekazuje się 
jednocześnie, w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 103, nie później jednak niż 
w terminie 60 dni od dnia zakończenia kwartału roku obrotowego, którego dotyczy. 
3 Zgodnie z § 101 ust. 9 Rozporządzenia (Rozporządzenie), raport roczny i skonsolidowany raport roczny przekazuje 
się nie później niż cztery miesiące od dni zakończenia roku obrotowego, którego dotyczy. Natomiast zgodnie z §101 
ust. 11 Rozporządzenia, w przypadku, gdy koniec terminu przekazania raportu okresowego przypada na dzień 
ustawowo wolny od pracy, sobotę lub dodatkowy dzień wolny od pracy, określony odrębnymi przepisami, termin ten 
upływa pierwszego dnia roboczego następującego po tym dniu. 
4 Zgodnie z §101 ust. 7 Rozporządzenia, raport półroczny i skonsolidowany raport półroczny przekazuje się nie później 
niż w terminie trzech miesięcy od dnia zakończenia półrocza roku obrotowego, którego dotyczy. 

 
 
 
 

Raport okresowy Data publikacji  
raportu okresowego 

Okres zamknięty przed 
publikacj ą raportu okresowego 1) 

Raport roczny jednostkowy  
za 2016 r. 

23 marca 2017 r. 3) 21.02.2017 r.  – 23.03.2017 r.  

Raport roczny skonsolidowany  
za 2016 r.  

23 marca 2017 r 3) 21.02.2017 r.  – 23.03.2017 r.  

Skonsolidowany raport kwartalny 
za I kwartał 2017 r. 

12 maja 2017 2) 12.04.2017 r.  – 12.05.2017 r.  

Skonsolidowany raport półroczny 
za I półrocze 2017 r. 

24 sierpnia 2017 r. 4) 25.07.2017 r.  – 24.08.2017 r.  

Skonsolidowany raport kwartalny 
III kwartał 2017 r. 

10 listopada 2017 r. 2) 11.10.2017 r.  – 10.11.207 r.  



 

 
Zagadnienie okresów zamkniętych szczegółowo reguluje art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR, 
zgodnie z którym, osoby o których mowa w cytowanym przepisie – w szczególności członkowie 
Zarządu oraz Rady Nadzorczej nie mogą dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na 
rachunek osoby trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych 
Emitenta lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, 
przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem raportu okresowego. 
 
Zgodnie z art. 19 ust. 12 Rozporządzenia MAR w okolicznościach określonych w przepisach, 
Spółka może zezwolić osobie pełniącej obowiązki zarządcze na dokonywanie transakcji na jej 
rachunek lub na rachunek strony trzeciej w trakcie okresu zamkniętego. 
  
Jednocześnie, zgodnie z Rozporządzeniem MAR, osobom mającym dostęp do informacji poufnej, 
przed jej opublikowaniem, zakazane jest w szczególności: 

• wykorzystanie informacji poufnych, 
• ujawnianie informacji poufnych osobom i podmiotom nieuprawnionym, 
• udzielanie rekomendacji lub nakłanianie do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, 
• dokonywanie transakcji na papierach wartościowych emitowanych przez Spółkę oraz 

instrumentach finansowych z nimi powiązanych, usiłowanie dokonania takich transakcji, jak 
również modyfikowanie lub anulowanie zleceń po wejściu w posiadanie informacji 
poufnych. 
 

 
 


