
 

 

Date: 31 January 2022 

Current Report No.: 03/2022 

Subject: Date of publication of periodic reports in the financial year of 2022 

 

International Personal Finance PLC (“IPF”), pursuant to § 80 section 1 of the Regulation of the Minister 

of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information published by issuers of securities and 

the conditions for considering as equivalent the information required by law of a non-member state (the 

“Regulation”), hereby announces the dates of publication of periodic reports in the financial year of 

2022: 

Quarterly reports: 

- report for the first quarter of 2022 – 28 April 2022 

- report for the third quarter of 2022 – 20 October 2022 

Semi – annual report: 

- report for the first half of 2022 – 27 July 2022 

Annual report: 

- annual report for the financial year of 2021 – 23 February 2022 

 

IPF represents that: 

1) pursuant to § 60 section 3 of the Regulation, IPF will not publish standalone quarterly and semi-

annual reports, but only consolidated quarterly and semi-annual reports; and 

2) pursuant to §79 section 2 of the Regulation, IPF will not publish the consolidated quarterly reports 

for the second and fourth quarter of 2022. 

 

 

  



 

 

Data: 31 stycznia 2022 r. 

Raport Bieżący Nr: 03/2022 

Temat: Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2022 

 

International Personal Finance PLC („IPF”), na podstawie 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 („Rozporządzenie”), niniejszym ogłasza terminy 

publikacji raportów okresowych w roku 2022: 

Raporty kwartalne: 

- raport za pierwszy kwartał 2022 roku – 28 kwietnia 2022 r. 

- raport za trzeci kwartał 2022 roku – 20 października 2022 r. 

Raport półroczny: 

- raport za pierwsze półrocze 2022 roku – 27 lipca 2022 r. 

Raport roczny: 

- raport roczny za rok obrotowy 2021 – 23 lutego 2022 r. 

 

IPF oświadcza, że: 

1) zgodnie z § 60 ust. 3 Rozporządzenia, IPF nie będzie publikować jednostkowych kwartalnych i 

półrocznych raportów, a jedyni skonsolidowane kwartalne i półroczne raporty; oraz 

2) zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, IPF nie będzie publikować skonsolidowanych raportów za 

drugi i trzeci kwartał 2022 roku. 

 


