
Raport bieżący nr 4/2019 
 
Data sporządzenia: 31 stycznia 2019 r. 
 
Skrócona nazwa emitenta: Ronson Development SE 
 
Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku 
 
Treść raportu:  
 
Zarząd Ronson Development SE („Spółka”) informuje o datach publikacji raportów okresowych Spółki 
w 2019 roku: 
 

1. Jednostkowy raport roczny za 2018 rok (obejmujący informację o wynikach finansowych w 
okresie 3 miesięcy kończącym się 31 grudnia 2018 roku): 7 marca 2019 r.  
 

2. Skonsolidowany raport roczny za 2018 rok (obejmujący informację o wynikach finansowych w 
okresie 3 miesięcy kończącym się 31 grudnia 2018 roku): 7 marca 2019 r.  

 
3. Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2019 roku: 

14 maja 2019 r. 
 

4. Skonsolidowany raport za I półrocze 2019 roku (obejmujący informację o wynikach 
finansowych w okresie 3 miesięcy kończącym się 30 czerwca 2019 roku): 8 sierpnia 2019 r. 

 
5. Skonsolidowany raport kwartalny za okres pierwszych 9 miesięcy 2019 roku (obejmujący 

również informację o wynikach finansowych w okresie 3 miesięcy kończącym się 30 września 
2019 roku): 7 listopada 2019 r. 

 
Na podstawie § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie 
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...) 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 757) („Rozporządzenie”), Spółka oświadcza o zamiarze nieprzekazywania 
odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i odrębnego jednostkowego raportu półrocznego. 
Skonsolidowane raporty kwartalne zawierać będą kwartalne informacje finansowe Spółki a 
skonsolidowany raport półroczny zawierać będzie półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki 
wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu. 
 
Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała raportów kwartalnych 
odpowiednio za: II kwartał 2019 r. oraz IV kwartał 2019 r. 
 
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych w zw. z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w 
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych 
(...) (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) 
 
 


