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Zarząd Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej („Emitent”, „Spółka”) podaje do 
wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych Spółki w roku 2022, zgodnie z którym: 
- raport okresowy za I kwartał 2022 r. zostanie opublikowany 16 maja 2022 r., 
- raport roczny za 2021 rok obrotowy zostanie opublikowany 31 maja 2022 r., 
- raport okresowy za II kwartał 2022 r. zostanie opublikowany 16 sierpnia 2022 r., 
- raport okresowy za III kwartał 2022 r. zostanie opublikowany 14 listopada 2022 r. 
Ewentualne zmiany dat przekazywania poszczególnych raportów okresowych Emitenta zostaną 
podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego. 
Zarząd Emitenta informuje jednocześnie, iż z przyczyn technicznych tj. z powodu uzyskania 
aktywnego dostępu do systemu EBI w dniu 16 maja 2022 r., niniejszy raport bieżący publikowany jest 
przez Spółkę przy niedochowaniu zasad określonych w § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu 
Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym 
systemie obrotu na rynku NewConnect”, tj. niedotrzymania terminu co najmniej 2 dni 
poprzedzających pierwszy raport okresowy Emitenta. Zarząd Emitenta informuje jednocześnie, iż 
powyższa sytuacja ma charakter incydentalny i dołożone zostaną wszelkie starania, aby 
wyeliminować możliwość występowania podobnych sytuacji w przyszłości. 
Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 
„Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku 
NewConnect”

Łukasz Bajno - Prezes Zarządu

Kontakt

Informacje dla spółek zainteresowanych debiutem 
na rynku NewConnect:

 
Dział Rynku Pierwotnego

+48 609 779 772
+48 665 553 709
+48 665 650 017

rm@gpw.pl (mailto:emitenci@gpw.pl)

 

Informacje dla spółek wprowadzonych do obrotu na rynku NewConnect/ Catalyst, obowiązki informacyjne,
dokumenty informacyjne:

 
Dział Emitentów

 (/) Spółki (spolki) Raporty Spółek ESPI/EBId d

mailto:emitenci@gpw.pl
https://newconnect.pl/
https://newconnect.pl/spolki


Grupa Kapitałowa (https://gpw.pl/grupa-kapitalowa)

Spółki (https://gpw.pl/spolki)

Linie biznesowe (https://gpw.pl/grupa-kapitalowa#linie-biznesowe)

Strategia (https://gpw.pl/strategia-i-misja)

ESG (https://gpw.pl/esg-gpw)

Kariera (https://gpw.pl/kariera)

Zastrzeżenia prawne (zastrzezenia-prawne)
 (https://www.youtube.com/user/WarsawStockExchange/videos?view_as=public)  (/_rss) 

+48 22 537 7762 
emitenci@gpw.pl (mailto:emitenci@gpw.pl)

 

Informacje dla Autoryzowanych Doradców i podmiotów zainteresowanych uzyskaniem statusu
Autoryzowanego Doradcy:

 
Dział Emitentów

+48 22 537 7762 
autoryzowani@gpw.pl (mailto:autoryzowani@gpw.pl)

 
System EBI

+48 22 537 7582 
 

ebi-gpw@gpw.pl (mailto:ebi-gpw@gpw.pl)

O NEWCONNECT (o-rynku) �

CZŁONKOWIE (czlonkowie-lista) �

STATYSTYKI (statystyki-informacja-o-notowanych-akcjach) �

AUTORYZOWANI DORADCY (autoryzowani-doradcy-lista) �

KONFERENCJE I SZKOLENIA (https://gpw.pl/lista-konferencji) �

KONTAKT (https://www.gpw.pl/kontakt) �

POLITYKA PRYWATNOŚCI (https://www.gpw.pl/polityka_prywatnosci) �

POLITYKA COOKIES (https://www.gpw.pl/polityka_cookies) �
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