
Informacja dotycząca okresów zamkniętych: 

 

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem MAR osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie 
może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio 
lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub 
innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych 
przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku 
rozliczeniowego. 
 

Osoba pełniąca obowiązki zarządcze - osoba związana z emitentem, uczestnik rynku uprawnień do 
emisji lub inny podmiot, o którym mowa w art. 19 ust. 10 Rozporządzenia MAR, która:  
a) jest członkiem organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego tego podmiotu; lub  
b) pełni funkcje kierownicze, nie będąc członkiem organów, o których mowa w lit. a), przy czym ma stały 
dostęp do informacji poufnych dotyczących pośrednio lub bezpośrednio tego podmiotu oraz 
uprawnienia do podejmowania decyzji zarządczych mających wpływ na dalszy rozwój i perspektywy 
gospodarcze tego podmiotu;  
 

Zgodnie z Rozporządzeniem MAR, pierwszą grupą osób pełniących obowiązki zarządcze są członkowie 
organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego emitenta, czyli na gruncie prawa polskiego 
członkowie zarządu oraz rady nadzorczej. 

Drugą grupą są osoby nie będące członkami wyżej wymienionych organów, które pełnią funkcje 
kierownicze, dzięki którym mają stały dostęp do informacji poufnych dotyczących pośrednio lub 
bezpośrednio emitenta oraz są uprawnieni do podejmowania decyzji zarządczych mających wpływ na 
dalszy rozwój i perspektywy gospodarcze emitenta. Do tej grupy możemy zaliczyć członków wyższej 
kadry kierowniczej, którzy jednakże nie wchodzą w skład zarządu emitenta. 

 

 Rodzaj raportu Data publikacji 

raportu* 

Początek okresu 

zamkniętego 

Koniec okresu 

zamkniętego 

1. Raport roczny jednostkowy i 

skonsolidowany za rok 2021 

21 marca 2022 r. 19 lutego 2022 r. 21 marca 2022 r. 

2. Raport jednostkowy i skonsolidowany 

za I kwartał 2022 r. 

16 maja 2022 r. 16 kwietnia 2022 r. 16 maja 2022 r. 

3. Raport jednostkowy i skonsolidowany 

za II kwartał 2022 r. 

16 sierpnia 2022 r. 17 lipca 2022 r. 16 sierpnia 2022 r. 

4. Raport jednostkowy i skonsolidowany 

za III kwartał 2022 r. 

14 listopada 2022 r. 15 października 2022 r.  14 listopada 2022 r. 

*W przypadku zmiany daty publikacji raportu okresowego przed jego publikacją następuje również 
przesunięcie okresu zamkniętego zgodnie z przepisami o 30 dni kalendarzowych przed nową datą 
publikacji. 


