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Raport bieżący nr 1/2014 

Data: 2014-01-03 

Skrócona nazwa emitenta: ENERGOPLD 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

 

Temat: Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2014 

 

Działając zgodnie z § 103 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w 

sprawie informacji bieżących i okresowych […] (Rozporządzenie) Syndyk spółki 

ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. w upadłości likwidacyjnej (Emitent, Spółka) niniejszym 

podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku. 

 

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny:   

za IV kwartał 2013 r.  - 03.03.2014 r. 

Jednostkowe raporty kwartalne:  

za I kwartał 2014 r.  - 15.05.2014 r.   

za III kwartał 2014 r.  - 14.11.2014 r.   

 

Jednostkowy raport za I półrocze 2014 r. - 01.09.2014 r. 

 

Raporty roczne:   

Jednostkowy raport roczny za 2013 r.  - 30.04.2014 r. 

Skonsolidowany raport roczny za 2013 r.  - 30.04.2014 r. 

 

Emitent informuje, iż działając na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia odstępuje od 

zamiaru publikacji raportu okresowego za II kwartał 2014 r. 

 

 

Ponadto Emitent informuje, iż w związku ze zbyciem w dniu 25 listopada 2013 r. udziałów 

ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE Katowice sp. z o.o.  zgodnie z przepisami art. 57  

pkt 2 ustawy o rachunkowości oraz brakiem spełnienia definicji kontroli zawartej w 

Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej (MSSF 10  pkt 6) wobec 

pozostałych spółek, których jest udziałowcem, Spółka nie jest jednostką dominującą i nie 

ma obowiązku sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych za rok obrotowy 

rozpoczynający się  od 1 stycznia 2014 roku. 

Wobec powyższego Spółka nie będzie kontynuować przekazywania rozszerzonych 

skonsolidowanych raportów kwartalnych za 2014 r. zawierających kwartalną informację 
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finansową, o których mowa w § 83 ust. 1 Rozporządzenia oraz rozszerzonego 

skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2014 r. zawierającego 

skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 83 ust. 3 Rozporządzenia. 

 

 

PODPIS OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SPÓŁKĘ 

 

Mirosław Mozdżeń  Syndyk masy upadłości 

 


