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Treść raportu:

Zarząd Spółki IZO-BLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości stałe daty
przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2016/2017:
• 18 lipiec 2016 r. – raport roczny za rok obrotowy 2015/2016
• 14 wrzesień 2016 r. – raport za pierwszy kwartał roku obrotowego 2016/2017
• 30 grudzień 2016 r. – raport półroczny za pierwsze półrocze roku obrotowego 2016/2017
• 16 marzec 2017 r. – raport za trzeci kwartał roku obrotowego 2016/2017
Spółka informuje, że:
- zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku ze zm. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
(Rozporządzenie), Spółka nie będzie przekazywać raportu kwartalnego za drugi kwartał roku obrotowego
2016/2017.
- zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku
obrotowego 2015/2016 , w związku z terminem przekazania raportu rocznego za 2015/2016 przypadającym nie
później niż 80 dni od daty zakończenia roku obrotowego.
Wszystkie raporty okresowe zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki
(http://izo-blok.pl/centrum-relacji-inwestorskich/).
Podstawa prawna:
§ 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku ze zm. 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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