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Tytuł: Kalendarium wypełniania obowiązku przekazywania raportów okresowych „2022”  
 
 
Raport bieżący nr 01/2022 
 
W związku z treścią postanowień § 80 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 2021 r., Nr. 757), Zarząd spółki „Amica Spółka Akcyjna” („Emitent”) podaje                           
do publicznej wiadomości kalendarz publikacji (stałe daty przekazywania) raportów 
okresowych w roku obrotowym 2022.  
 

A. [Raporty kwartalne]*/**  
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 r. – 27 maja 2022 roku (piątek). 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 r. – 25 listopada 2022 roku 
(piątek). 
 
* Emitent informuje, iż na podstawie § 62 ust. 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, nie będzie przekazywał 
odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, (stosowna kwartalna informacja finansowa zawarta zostanie w 
skonsolidowanym raporcie kwartalnym). 

 

** Emitent informuje, że na postawie § 79 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 nie będzie publikował 
skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2022 roku oraz nie będzie publikował skonsolidowanego raportu za IV 
kwartał 2021 roku i IV kwartał 2022 roku. 

 
B. [Raport półroczny] 

 
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 r., zawierający skrócone jednostkowe 
półroczne sprawozdanie finansowe wraz z danymi określonymi zgodnie z § 62 ust. 3 
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, zostanie opublikowany w dniu 23 września 2022 roku (piątek). 

 

                 [Raport ten opublikowany będzie w formie skróconej, zgodnie z § 62 ust. 5 ww. Rozporządzenia]. 

  
C. [Raporty roczne] 

 
Publikacja jednostkowego raportu rocznego za 2021 r. – 31 marca 2022 roku (czwartek). 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 r. – 31 marca 2022 roku (czwartek). 

 
***** 


