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Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego związanego z publikacją zmiany daty 

przekazania raportu rocznego za 2018 rok 

 

Zarząd Prime Minerals S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim ("Emitent", "Spółka") informuje o 
incydentalnym naruszeniu obowiązku informacyjnego związanego z faktem, iż raport bieżący EBI nr 
12/2019 z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie kolejnej zmiany terminu publikacji jednostkowego oraz 
skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok obrotowy przekazany został z naruszeniem 
minimalnego terminu wskazanego w § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego 
Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na 
rynku NewConnect". 

Zgodnie z treścią raportu bieżącego EBI nr 11/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. termin publikacji 
jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok wyznaczony został na dzień 19 
lipca 2019 r. W związku z powyższym raport bieżący w sprawie zmiany terminu przekazania 
jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok powinien zostać przekazany 
najpóźniej 17 lipca 2019 r., tj. z zachowaniem minimalnego dwudniowego terminu przed wcześniej 
zadeklarowaną datą publikacji raportu okresowego, tak więc miało miejsce naruszenie przez Spółkę 
obowiązujących przepisów. 

Kolejna zmiana terminu publikacji wynika z przedłużających się prac związanych ze sporządzeniem 
jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz przeprowadzeniem badania 
przez biegłego rewidenta, co w efekcie doprowadziło do nieumyślnego przeoczenia terminu na 
przekazanie raportu bieżącego w sprawie kolejnej zmiany terminu publikacji jednostkowego oraz 
skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok obrotowy. Zarząd Emitenta informuje, iż powyższe 
zdarzenie ma charakter incydentalny i deklaruje dalsze rzetelne i staranne wypełnianie obowiązków 
informacyjnych oraz, że dołoży należytych starań, aby nie dopuścić do podobnych naruszeń w 
przyszłości. 

Podstawa prawna: Pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 
października 2008 r. „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect”, zmienionych Uchwałą Nr 
293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w 
sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect". 

 


