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Tytuł:

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok obrachunkowy 2014/2015

Treść:
Zarząd "Ruchu" Chorzów S.A. z/s w Chorzowie (zw. dalej "Spółką") informuje, że raport roczny
Spółki za rok obrachunkowy 2014/2015 (tj. obejmujący daty od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r.),[
którego data przekazania do publicznej wiadomości została pierwotnie określona na dzień
20.11.2015 roku (raportem bieżącym nr 4/2015 z dnia 28.01.2015 roku), następnie zmieniona na
dzień 27.11.2015 roku (raportem bieżącym nr 14/2015 z dnia 18.11.2015 roku), a następnie
zmieniona na dzień 30.11.2015 roku (raportem bieżącym nr 15/2015 z dnia 25.11.2015 roku)]
zostanie opublikowany w dniu 01.12.2015 roku.
https://4brokernet.gpw.pl/4bn_prd/index.php/pl/,DanaInfo=.alpedp9hu2vJr19Nr43R85,SSL+?option=com_sdebi&app=SE-Ebi&task=confirmRap&id=87809
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Zważywszy na powyższe Spółka wskazuje, iż wypełniając zasadę 16a zbioru zasad „Dobre
Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” informuje o incydentalnym naruszeniu przez
Spółkę obowiązku informacyjnego wynikającego z § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu. Naruszenie wystąpiło w związku z nieprzekazaniem informacji
o wyznaczeniu nowej daty publikacji raportu okresowego w terminie nie później niż dwóch dni
przed datą przekazania raportu okresowego wyznaczoną w raporcie bieżącym nr 15/2015 z dnia
25.11.2015 roku na dzień 30.11.2015 roku.
Spółka wskazuje, iż powodem zmiany terminu publikacji raportu rocznego oraz incydentalnego
naruszenia powyższych przepisów są wprowadzone działania restrukturyzacyjne wymagające
dodatkowej procedury weryfikacji sprawozdań finansowych i raportu rocznego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 w zw. z § 4 ust.3, Załącznika Nr 3 do Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie
obrotu na rynku NewConnect” oraz pkt 16a Załącznika do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dn. 31 marca 2010 r. - "Dobre Praktyki Spółek
Notowanych na NewConnect".
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