
REGON: 100475941, NIP: 725-19-67-625, KRS: 0000299283 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy, Kapitał zakładowy: 635.408,00 zł., opłacony w całości 

 
 

 1 

Mex Polska S.A. ul. Moniuszki 4a, 90-111 Łódź 
tel: (+48) 42 634 67 30, fax: (+48) 42 634 67 53, e-mail: biuro@mexpolska.pl,www.mexpolska.pl 

 

Raport bieżący 6/2013 

Data: 23 stycznia 2013 r. 

Temat: Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2013 roku. 

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

 

Zarząd Mex Polska S.A. informuje, ze w numeracji raportu nr 6 z dnia 23 stycznia 2013 r. popełniono błąd 

i na skutek omyłki pisarskiej w numerze raportu błędnie wpisano rok 2012 zamiast 2013. 

Poniżej zamieszczamy powtórnie treść raportu nr 6/2013. 

 

Działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku  

w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 

wartościowych, Zarząd „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi, przekazuje niniejszym harmonogram 

publikacji raportów okresowych w 2013 roku: 

 21 marca 2013 roku – skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2012 roku; 

 30 sierpnia 2013 roku – skonsolidowany i jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2013 roku; 

 15 maja 2013 roku – raport kwartalny za I kwartał 2013 roku zawierający skrócone skonsolidowane i 

jednostkowe sprawozdanie finansowe; 

 14 listopada 2013 roku – raport kwartalny za III kwartał 2013 roku zawierający skrócone 

skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe. 

 

Zarząd „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi informuje ponadto, że zgodnie z § 101 ust. 2 ww. 

rozporządzenia, nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu 

kwartalnego za II kwartał 2013 roku oraz zgodnie z § 102 ust. 1 ww. rozporządzenia nie będzie 

przekazywał do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2013 roku. 

Jednocześnie, zgodnie z § 83 ust. 1 oraz ust. 3 ww. rozporządzenia, Zarząd „Mex Polska” S.A. z siedzibą w 

Łodzi oświadcza, że nie będzie publikował odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz że 

zamierza publikować skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje 

finansowe. 

 

Osoby uprawnione do reprezentowania spółki: 

Paweł Kowalewski – Prezes Zarządu 

Piotr Mikołajczyk – Wiceprezes Zarządu 
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