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Łódź, dnia 31 stycznia 2017 roku  

 
 
Raport bieżący nr 4/2017 
 
Terminy przekazania raportów okresowych Redan SA w 2017 r.  
 
Zarząd REDAN SA niniejszym podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów 
okresowych spółki w 2017 roku: 
 

 Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2016 r. zostanie przekazany w dniu 21 marca 
2017 r. (wtorek), 

 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 r. zostanie przekazany w dniu 18 maja 
2017 roku (czwartek),  

 Skonsolidowany raport półroczny za I połowę 2017 r. zostanie przekazany w dniu 29 sierpnia 
2017 r. (wtorek), 

 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 r. - w dniu 16 listopada 2017 r. 
(czwartek). 

 
Jednocześnie, na podstawie § 83 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku 
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych (…) (Rozporządzenie) Zarząd postanowił odstąpić od przekazywania osobnych 
jednostkowych kwartalnych i półrocznych sprawozdań finansowych. Odpowiednie jednostkowe 
skrócone kwartalne i półroczne sprawozdania finansowe będą zamieszczane w skonsolidowanych 
raportach kwartalnych i półrocznych.  
 
Na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie przekazywała raportu kwartalnego za IV 
kwartał roku obrotowego 2016 i za II kwartał roku obrotowego 2017. 
 
Podstawa prawna:  
Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w 
związku z §103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie 
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 
warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego 
państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, z 2009 poz. 259 ze zm.) 
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