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Temat

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informac je bieżąc e i okresowe
Treść raportu:

Na podstawie § 80 ust. 2 Rozporządzenia 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. z
2018r. poz. 757), Zarząd Spółki TESGAS S.A. (Emitent) informuje, że:
- jednostkowy raport roczny za okres 12 miesięcy, zakończony 31 grudnia 2020 roku – wskazany pierwotny termin
publikacji przypadał na dzień 26 marca 2021 roku (raport bieżący nr 1/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.) – termin
publikacji został przesunięty na dzień 7 kwietnia 2021 roku,
- skonsolidowany raport roczny za okres 12 miesięcy, zakończony 31 grudnia 2020 roku – wskazany pierwotny
termin publikacji przypadał na dzień 26 marca 2021 roku (raport bieżący nr 1/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.)
został przesunięty na dzień 7 kwietnia 2021 roku.

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia 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
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