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Zmiana terminów publikacji raportów okresowych
Zarząd ELEMENTAL HOLDING SA z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej:
„Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego 14/2020 z dnia 27 stycznia 2020 roku,
działając na podstawie § 21 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia
2020 roku w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków
sprawozdawczych i informacyjnych (Dz. U. z 2020 roku poz. 622) wydanego na podstawie
art.15zzg ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 374, 567 i 568),
niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż zmianie ulegają następujące terminy
publikacji raportów okresowych:
1. jednostkowego raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za
2019 rok z dnia 24 kwietnia 2020 roku (dotychczasowa data publikacji) na dzień
30 czerwca 2020 roku (nowa data publikacji).
2. Skróconego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 z dnia 22 maja 2020
(dotychczasowa data publikacji) na dzień 29 lipca 2020 roku

(nowa data

publikacji).
3. Skróconego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 z dnia 18 września
2020 (dotychczasowa data publikacji) na dzień 30 września 2020 roku (nowa data
publikacji).

Pozostałe terminy publikacji informacji okresowych nie ulegają zmianie w stosunku do
terminów określonych przez Emitenta w Raporcie bieżącym nr 14/2020 z dnia 27
stycznia 2020 roku.
Wszelkie ewentualne zmiany w powyższym zakresie będą przekazywane do publicznej
wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
1. Art. 56 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2019.623 t.j.);
2. Art. 80 ust. 2 - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. 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.2018.757).
3. Art. 15 zzg ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374)
4. Art. 21 ust 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2020 roku w
sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków
sprawozdawczych i informacyjnych (Dz. U. poz. 622)
Osoby reprezentujące spółkę:
1) Paweł Jarski – Prezes Zarządu
2) Michał Zygmunt – Wiceprezes Zarządu

