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Treść raportu:

Zarząd PBS Finanse S.A. (Spółka) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w
roku obrotowym 2011 i składa oświadczenie o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych
zawierających kwartalną informację finansową, o której mowa w § 83 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim, Dz. U. Nr 33, poz. 259 (Rozporządzenie).
1. Raporty okresowe za 2010 rok: Roczny Jednostkowy i Skonsolidowany
raport roczny za 2010 rok - 21 marca 2011 roku Spółka zdecydowała się przekazać jednostkowy raport roczny i
odpowiednio skonsolidowany raport roczny jednocześnie, nie później niż 80 dni od daty zakończenia roku
obrotowego, dlatego zwolniona jest z obowiązku przekazywania raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku
obrotowego 2010 (§ 102 ust. 1 Rozporządzenia).
2. Raporty okresowe za 2011 rok:
a)Skonsolidowane raporty kwartalne:
- za I kwartał 2011 roku - 16 maja 2011 roku
- za III kwartał 2011 roku - 14 listopada 2011 roku .
Jednocześnie Spółka informuje, że na podstawie §101 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała
skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2011 roku.
b) Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2011 roku - 31 sierpnia 2011 roku - prezentacja
skonsolidowanego raportu półrocznego wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym oraz
skróconą informacją dodatkową na podstawie § 83 ust. 3 Rozporządzenia. Wszystkie raporty okresowe zostaną
umieszczone na stronie internetowej Spółki (www.pbs-finanse.pl) . Podstawa prawna przekazania raportu: § 83
ust. 1 RMF GPW §103 ust. 1 RMF GPW
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