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Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2015 w sprawie terminów przekazywania raportów okresowych w 2015 r.
Zarząd Spółki Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" S.A. (Spółka) informuje, iż na skutek oczywistej omyłki
pisarskiej w ww. raporcie Spółka omyłkowo podała niewłaściwe dane dotyczące publikacji raportu rocznego w
roku 2015. Zgodnie z przekazaną informacją publikacja raportu rocznego za 2015 miałaby nastąpić w dniu
20.03.2016 r., podczas gdy publikacja raportu rocznego za 2014 planowana jest na dzień 20.03.2015 r.
Jednocześnie Spółka informuje, iż odstępuje od zamiaru publikacji raportu za IV kwartał 2014 r., zaś data
publikacji raportu rocznego za 2015 r. nie została jeszcze wyznaczona.
Poniżej pełna treść przedmiotowego raportu bieżącego po korekcie:
„Zarząd Spółki Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" S.A. informuje, że raporty okresowe Spółki w roku 2015
będą przekazywane w następujących terminach:
RAPORTY KWARTALNE:
- raport kwartalny za I kwartał 2015 - 15.05.2015 r.
- raport kwartalny za III kwartał 2015 - 13.11.2015 r.
RAPORT PÓŁROCZNY I ROCZNY:
- raport roczny za 2014 - 20.03.2015 r.
- raport za I półrocze 2015 - 28.08.2015 r.
Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z par. 101 ust. 2 oraz par. 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych (J) Spółka rezygnuje z publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2015 roku oraz za IV kwartał
2014 r.
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