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Treść raportu:

OncoArendi Therapeutics SA [Emitent, Spółka] informuje o zamiarze przekazywania w roku obrotowym 2019
skonsolidowanych raportów okresowych w następujących terminach:
I. Skonsolidowane raporty kwartalne:
a) za pierwszy kwartał 2019 r. - 30 maja 2019 r.
b) za trzeci kwartał 2019 r. - 29 listopada 2019 r.
II. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2018 r. - 26 kwietnia 2019 r.
III. Skonsolidowany raport za pierwsze półrocze 2019 r. - 27 września 2019 r.
Jednocześnie Spółka informuje, że:
a) na podstawie § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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
("Rozporządzenie”) nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych. W związku z czym
skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową.
b) na podstawie § 62 ust. 3 Rozporządzenia nie będzie publikowała jednostkowego raportu półrocznego, w
związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie
finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową.
c) na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za
czwarty kwartał 2018 r. oraz za drugi kwartał 2019 roku.
Wszystkie raporty okresowe zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki www.oncoarendi.com w
zakładce relacje inwestorskie / raporty giełdowe.

ONCOARENDI THERAPEUTICS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.

Biotec hnologia

(skróc ona nazwa emitenta)
02-089

(sektor wg. klasyfikac ji GPW w W-wie)

Warszawa

(kod poc ztowy)

(miejscowość)

Żwirki i Wigury

101
(ulica)

(numer)

+48 22 552 67 24

nd
(telefon)

(fax)

c ontac t@onc oarendi.com

www.onc oarendi.com

(e-mail)

(www)

7282789248

101380757
(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkc ja

Podpis

2019-01-28

Marc in Szumowski

Prezes Zarządu

Marcin Szumowski

Komisja Nadzoru Finansowego

1

