
Wykaz raportów bieżących przekazanych  
do publicznej wiadomości w 2010 roku: 

 

1/2010 z dnia 15-07-2010r. - Przystąpienie do systemu ESPI 
2/2010 z dnia 16-07-2010r. - Dopuszczenie do obrotu papierów wartościowych  
3/2010 z dnia 19-07-2010r. - Zmiany w Statucie Spółki 
4/2010 z dnia 19-07-2010r. - Komunikat Działu Operacyjnego KDPW ws. Rejestracji 
                                               akcji  
5/2010 z dnia 20-07-2010r. - Asymilacja akcji Harper Hygienics S.A.  
6/2010 z dnia 21-07-2010r. - Wprowadzenie do obrotu akcji oraz ustalenie daty 
                                              pierwszego notowania papierów wartościowych  
7/2010 z dnia 22-07-2010r. - Zawarcie umowy istotnej przez spółkę zależną Emitenta 
                                              oraz zbycie znaczących aktywów przez spółkę zależną 
                                              Emitenta 
8/2010 z dnia 22-07-2010r. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 
                                              Ustawy o ofercie publicznej 
9/2010 z dnia 27-07-2010r. - Zakończenie oferty publicznej sprzedaży akcji Harper 
                                              Hygienics S.A. 
10/2010 z dnia 13-08-2010r. - Wybór biegłego rewidenta  
10K/2010 z dnia 13-08-2010r. - Korekta raportu bieżącego nr 10/2010 dotyczącego 
                                                   wyboru biegłego rewidenta 
11/2010 z dnia 19-08-2010r. - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Harper 
                                                Hygienics S.A. 
12/2010 z dnia 23-08-2010r. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
                                                spółki Harper Hygienics S.A. 
13/2010 z dnia 24-08-2010r. - Oświadczenie o zamiarze stałego przekazywania 
                                                 skonsolidowanych raportów kwartalnych  
14/2010 z dnia 24-08-2010r. - Terminy publikacji raportów okresowych w roku 
                                                 obrotowym 2010  
15/2010 z dnia 07-09-2010r. - Zmiana Statutu Spółki w związku z warunkowym 
                                                podwyższeniem kapitału zakładowego  
16/2010 z dnia 09-09-2010r. - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Harper 
                                                Hygienics S.A.  
17/2010 z dnia 10-09-2010r. - Wprowadzenie zmian do porządku obrad NWZ, na 
                                                żądanie akcjonariusza. 
18/2010 z dnia 15-09-2010r. - Przedterminowa spłata kredytów zaciągniętych przez 
                                                emitenta i spółkę zależną. 
19/2010 z dnia 01-10-2010r. - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne 
                                                Zgromadzenie Harper Hygienics S.A. w dniu  
                                                30 września 2010 roku. 
20/2010 z dnia 01-10-2010r. - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej  
21/2010 z dnia 07-10-2010r. - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% 
                                                głosów na NWZ Harper Hygienics S.A. 
22/2010 z dnia 12-10-2010r. - Zawarcie umowy przyrzeczonej sprzedaży prawa 
                                                użytkowania wieczystego nieruchomości, w wykonaniu 
                                                warunkowej umowy przedwstępnej sprzedaży z dnia  
                                                1 kwietnia 2010 roku  
23/2010 z dnia 14-10-2010r. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust.1 
                                                ustawy o ofercie publicznej 
24/2010 z dnia 15-10-2010r. - Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu 
                                                kwartalnego za III kwartał 2010r. 
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25/2010 z dnia 15-10-2010r. - Ustanowienie hipoteki kaucyjnej na aktywach o 
                                                znacznej wartości 
26/2010 z dnia 19-10-2010r. - Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach o 
                                                znacznej wartości 
27/2010 z dnia 29-12-2010r. - Koszt przeprowadzenia oferty sprzedaży akcji serii A 
 
                                    Wykaz raportów okresowych przekazanych  
                                        do publicznej wiadomości w 2010 roku: 
 
Raport półroczny za 2010 rok z dnia 31-08-2010r. 
Raport  za III kwartał 2010 roku z dnia 15-11-2010r. 
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