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ZESTAWIENIE RAPORTÓW BIEŻĄCYCH PRZEKAZANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI W 

ROKU 2010: 
 

2010-01-26 - Raport bieżący nr 1/2010 - Wykaz informacji przekazanych do publicznej 

wiadomości w roku 2009. 

2010-01-26 - Raport bieżący nr 2/2010 - Informacja o transakcjach na akcjach osób 

zobowiązanych, których wartość w roku 2009 nie przekroczyła 5000 euro. 

2010-01-26 - Raport bieżący nr 3/2010 - Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 

2010 

2010-02-24 - Raport bieżący nr 4/2010 - Zmiana terminu publikacji raportów okresowych. 

2010-03-10 - Raport bieżący nr 5/2010 - Wybór podmiotu uprawnionego do badania 

sprawozdania finansowego. 

2010-04-23 - Raport bieżący nr 6/2010 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia wraz z projektami uchwał. 

2010-05-20 - Raport bieżący nr 7/2010 - Ogłoszenie Treść uchwał podjętych na ZWZ dnia 19 

maja 2010 r. 

2010-05-20 - Raport bieżący nr 8/2010 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % 

w głosach na ZWZ dnia 19.05.2010 r. 

2010-08-03 - Raport bieżący nr 9/2010 - Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia 

przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego. 

2010-09-03 - Raport bieżący nr 10/2010 - Zbycie aktywów o znacznej wartości.  

2010-09-03 - Raport bieżący nr 10/2010 - Zbycie aktywów o znacznej wartości - korekta. 

2010-12-03 - Raport bieżący nr 11/2010 - Wybór podmiotu uprawnionego do badania 

sprawozdania finansowego  

2010-12-31 - Raport bieżący nr 12/2010 - Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.investcongroup.pl/download/pdf/ic-rb-01-2010.pdf
http://www.investcongroup.pl/download/pdf/ic-rb-01-2010.pdf
http://www.investcongroup.pl/download/pdf/ic-rb-02-2010.pdf
http://www.investcongroup.pl/download/pdf/ic-rb-02-2010.pdf
http://www.investcongroup.pl/download/pdf/ic-rb-03-2010.pdf
http://www.investcongroup.pl/download/pdf/ic-rb-03-2010.pdf
http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_Instance=cms_gpw.pap.pl&_PageID=6&_EspiID=217785&_DocID=412870&_Site=ESPI&_CheckSum=358284627
http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_Instance=cms_gpw.pap.pl&_PageID=6&_EspiID=218850&_DocID=414804&_Site=ESPI&_CheckSum=-1306190662
http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_Instance=cms_gpw.pap.pl&_PageID=6&_EspiID=218850&_DocID=414804&_Site=ESPI&_CheckSum=-1306190662
http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_Instance=cms_gpw.pap.pl&_PageID=6&_EspiID=222016&_DocID=420985&_Site=ESPI&_CheckSum=461877378
http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_Instance=cms_gpw.pap.pl&_PageID=6&_EspiID=222016&_DocID=420985&_Site=ESPI&_CheckSum=461877378
http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_Instance=cms_gpw.pap.pl&_PageID=6&_EspiID=224716&_DocID=427021&_Site=ESPI&_CheckSum=1808157465
http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_Instance=cms_gpw.pap.pl&_PageID=6&_EspiID=224716&_DocID=427021&_Site=ESPI&_CheckSum=1808157465
http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_Instance=cms_gpw.pap.pl&_PageID=6&_EspiID=224717&_DocID=427023&_Site=ESPI&_CheckSum=-2064463204
http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_Instance=cms_gpw.pap.pl&_PageID=6&_EspiID=224717&_DocID=427023&_Site=ESPI&_CheckSum=-2064463204
http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_Instance=cms_gpw.pap.pl&_PageID=6&_EspiID=230815&_DocID=435672&_Site=ESPI&_CheckSum=1946269571
http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_Instance=cms_gpw.pap.pl&_PageID=6&_EspiID=230815&_DocID=435672&_Site=ESPI&_CheckSum=1946269571
http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_Instance=cms_gpw.pap.pl&_PageID=6&_EspiID=233040&_DocID=440955&_Site=ESPI&_CheckSum=1161646110
http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_Instance=cms_gpw.pap.pl&_PageID=6&_EspiID=233068&_DocID=441000&_Site=ESPI&_CheckSum=954382554
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ZESTAWIENIE RAPORTÓW OKRESOWYCH  PRZEKAZANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI W 

ROKU 2010: 
 

 

2010-03-18 - Roczny raport (R) i skonsolidowany raport roczny (RS) za 2009 rok 

2010-05-17 - Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny (QSr) za I kwartał 2010 roku 

2010-08-31 - Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny (PSr) za I półrocze 2010 roku 

2010-11-15 - Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny (QSr) za III kwartał 2010 roku 

 

 

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. 


