
                        
 

 

 

 

 

 

 

ZESTAWIENIE RAPORTÓW BIEŻĄCYCH PRZEKAZANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI W 

ROKU 2009: 
 

 

2009-01-05 - Raport bieżący nr 1/2009 - Nabycie aktywów znaczącej wartości. 

2009-01-06 - Raport bieżący nr 2/2009 - Informacja o zmianie liczby głosów znaczącego 

akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów. 

2009-01-06 - Raport bieżący nr 3/2009 - Przekroczenie progu 5% w głosach. 

2009-01-14 - Raport bieżący nr 4/2009 - Projekty uchwał na NWZA Spółki zwołane na 

28.01.2009 r. 

2009-01-18 - Raport bieżący nr 5/2009 - Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 

2009. 

2009-01-18 - Raport bieżący nr 6/2009 - Wykaz informacji przekazanych do publicznej 

wiadomości w roku 2008. 

2009-01-20 - Raport bieżący nr 7/2009 - Transakcje na akcjach osoby zarządzającej i 

zwiększenie udziału w głosach ogółem. 

2009-01-20 - Raport bieżący nr 8/2009 - Informacja o zmianie liczby głosów znaczącego 

akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów. 

2009-01-27 - Raport bieżący nr 9/2009 - Stanowisko Zarządu w sprawie planowanego 

połączenia Inwest Consulting S.A. i Inwest Connect S.A. 

2009-01-29 - Raport bieżący nr 10/2009 - Treść uchwał podjętych na NWZA dnia 28.01.2009 r. 

2009-01-29- Raport bieżący nr 11/2009 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % 

w głosach na NWZA dnia 28.01.2009 r. 

2009-01-30 - Raport bieżący nr 12/2009 - Informacja o transakcjach na akcjach osób 

zobowiązanych, których wartość w roku 2008 nie przekroczyła 5000 euro. 

2009-03-03 - Raport bieżący nr 13/2009 - Korekta omyłki pisarskiej w skonsolidowanym 

raporcie kwartalnym QSr - 4/2008 z dnia 02.03.2009 r. 

2009-03-04 - Raport bieżący nr 14/2009 - Informacja w przedmiocie stosowania zasady ładu 

korporacyjnego. 

2009-03-04 - Raport bieżący nr 15/2009 - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w 

spółce zależnej Makora Huta Pięknego Szkła S.A. z siedzibą w Krośnie. 

2009-03-15 - Raport bieżący nr 16/2009 - Zmiana terminów publikacji raportów okresowych w 

2009 roku. 



                        
 

 

 

 

 

 

2009-03-16 - Raport bieżący nr 17/2009 - Wybór podmiotu uprawnionego do badania 

sprawozdania finansowego. 

2009-03-31 - Raport bieżący nr 18/2009 - Przekwalifikowanie inwestycji. 

2009-05-28 - Raport bieżący nr 19/2009 - Porozumienie spółki zależnej zawarte z PGNiG S.A. 

2009-05-29 - Raport bieżący nr 20/2009 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

2009-06-04 - Raport bieżący nr 21/2009 - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie.  

2009-06-18 - Raport bieżący nr 22/2009 - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu w dniu 18 czerwca 2009 r.  

2009-06-22 - Raport bieżący nr 23/2009 - Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji.  

2009-06-22 - Raport bieżący nr 24/2009 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % 

w głosach na ZWZ dnia 18.06.2009 r.  

2009-08-06 - Raport bieżący nr 25/2009 - Wybór podmiotu uprawnionego do 

przeprowadzenia przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego.  

2009-08-31 - Raport bieżący nr 26/2009 - Porozumienie o współpracy ze spółką IQ Partners 

S.A.  

2009-09-01 - Raport bieżący nr 27/2009 - Termin ważności oraz sposób i termin udostępnienia 

memorandum informacyjnego Inwest Consulting S.A. sporządzonego w związku z ofertą 

publiczną akcji serii G.  

2009-09-15 - Raport bieżący nr 28/2009 - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej.  

2009-09-21 - Raport bieżący nr 29/2009 - Objęcie akcji IQ Partners S.A. 

2009-09-25 - Raport bieżący nr 30/2009 - Połączenie Inwest Consulting S.A. ze spółką Inwest 

Connect S.A. i podwyższenie kapitału zakładowego.  

2009-10-02 - Raport bieżący nr 31/2009 - Przyjęcie akcji serii G do depozytu oraz określenie 

Dnia Referencyjnego.  

2009-10-13 - Raport bieżący nr 32/2009 - Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji serii G.  

2009-10-14 - Raport bieżący nr 33/2009 - Rejestracja akcji w KDPW. 

2009-10-21 - Raport bieżący nr 34/2009 - Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu. 

2009-11-12 - Raport bieżący nr 35/2009 - Informacja o zakończonej emisji akcji serii G.  

2009-11-19 - Raport bieżący nr 36/2009 - Rejestracja zmiany nazwy spółki. 

 



                        
 

 

 

 

 

 

 

2009-12-03 - Raport bieżący nr 37/2009 - Powołanie Zarządu na nową kadencję. 

2009-12-21 - Raport bieżący nr 38/2009 - Sprzedaż udziałów spółki zależnej. 

29-12-2009 - Raport bieżący nr 39/2009 - Informacja o zmianie liczby głosów znaczącego 

akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów.  

 

 

 

 

ZESTAWIENIE RAPORTÓW OKRESOWYCH  PRZEKAZANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI W 

ROKU 2009: 
 

 

 2009-11-16 - Skonsolidowany raport za III kw. 2009 r. 

2009-08-31 - Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2009 r. 

2009-05-15 - Skonsolidowany raport za I kw. 2009 r. 

2009-04-30 - Skonsolidowany raport roczny za 2008 r. 

 

 

 

 

Raporty te dostępne są na stronie internetowej Spółki www.ic.poznan.pl  

Zgodnie z wymogami art. 27 Rozporządzenia Komisji (WE) 809/2004 Spółka wskazuje, że 

niektóre informacje zawarte w niniejszym zestawieniu i raportach mogą być nieaktualne. 


