
Raport bieżący nr 10/2020 

Data: 24 kwietnia 2020 r. 

Temat: Kolejna zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 

2019 rok oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku 

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

 

Zarząd "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2020 

z dnia 27 stycznia 2020 r., raportu bieżącego nr 7/2020 z dnia 23 marca 2020 r., raportu bieżącego nr 

8/2020 z dnia 6 kwietnia 2020 r. oraz raportu bieżącego nr 9/2020 z dnia 6 kwietnia 2020 r., informuje 

o zmianie terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego rocznego raportu za 2019 rok oraz 

skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 r. 

 

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2019 rok zostanie opublikowany w dniu 21 maja 2020. 

Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za I kwartał 2020 r. zostanie opublikowany w dniu 4 

czerwca 2020. 

 

Pierwotny termin przekazania przez Emitenta do wiadomości publicznej jednostkowego i 

skonsolidowanego rocznego raportu za 2019 rok, podany w raporcie bieżącym nr 1/2020 z dnia 27 

stycznia 2020 r., miał nastąpić w dniu 31 marca 2020 r. Raportem nr 7/2020 z dnia 23 marca 2020 r. 

Emitent poinformował o przesunięciu terminu publikacji ww. raportów z 31 marca 2020 r. na 16 

kwietnia 2020 r. Raportem nr 8/2020 z dnia 6 kwietnia 2020 r. Emitent poinformował o przesunięciu 

terminu publikacji ww. raportów z 16 kwietnia 2020 r. na 30 kwietnia 2020 r. 

 

Pierwotny termin przekazania przez Emitenta do wiadomości publicznej skonsolidowanego 

rozszerzonego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 r., podany w raporcie bieżącym nr 1/2020 z dnia 

27 stycznia 2020 r., miał nastąpić w dniu 21 maja 2020 r. Raportem nr 9/2020 z dnia 6 kwietnia 2020 

r. Emitent poinformował o przesunięciu terminu publikacji ww. raportu z 21 maja 2020 r. na 28 maja 

2020. 

 

Decyzja o przesunięciu terminu publikacji ww. raportów jest związana z koniecznością zmiany 

organizacji pracy Grupy Emitenta wynikającej z epidemii korona wirusa SARS-CoV-2. Zarząd uznał, że 

priorytetowym zadaniem dla spółek Grupy jest utrzymanie płynności finansowej. Zdecydował o  

koncentracji sił służb księgowych i administracyjnych na przygotowaniu materiałów koniecznych do 

pozyskaniu  środków pomocowych oferowanych dla firm w ramach tzw. tarczy antykryzysowej 

opracowanej przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej. Na ww. przesunięcie terminów publikacji ma wpływ 

również to, że bieżące wykonywanie obowiązków, o których mowa powyżej, oparte jest na pracy 

zdalnej. 

 

Osoby uprawnione do reprezentowania Spółki:  

Paweł Kowalewski – Prezes Zarządu 

Piotr Mikołajczyk – Wiceprezes Zarządu 

 

 


