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Treść raportu:

Zarząd ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie („Spółka”) niniejszym podaje do wiadomości publicznej terminy publikacji 
raportów okresowych Spółki w 2015 roku:

Raport półroczny za pierwsze półrocze 2015 roku:
- skonsolidowany raport półroczny grupy kapitałowej Spółki – 31 sierpnia 2015 roku

Raporty kwartalne za 2015 rok:
- skonsolidowany raport kwartalny grupy kapitałowej Spółki za III kwartał 2015 – 16 listopada 2015 roku

Jednocześnie, Zarząd Spółki oświadcza, iż zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikować 
odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych Spółki, natomiast skonsolidowane raporty kwartalne grupy 
kapitałowej Spółki będą zawierały kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy 
kapitałowej Spółki oraz kwartalne informacje finansowe dotyczące Spółki.

Ponadto, Zarząd Spółki informuje, iż Spółka zgodnie z § 102 ust. 1 oraz § 101 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie 
publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2015 roku. 

Spółka nie będzie także publikować odrębnego jednostkowego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2015 
roku zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia, natomiast skonsolidowany raport półroczny grupy kapitałowej Spółki 
będzie zawierał skrócone półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki oraz 
półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki.
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