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RAPORT BIEŻĄCY NUMER 9/2013 

 

 TYTUŁ: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku . 

 

Zarząd spółki pod nazwą BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w 

Warszawie przy ul. Złotej 59 (zwany dalej jako Fundusz, Spółka) działając na podstawie § 

103 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych 

przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 

równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 

członkowskim z dnia 19 lutego 2009 roku („ Rozporządzenie”) podaje do publicznej 

wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku  2013: 

 

Raport roczny za 2012 rok – 20 marzec 2013 

Skonsolidowany raport roczny za 2012 rok – 20 marzec 2013 

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013 – 15 maj 2013 

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2013 – 30 sierpień 2013 

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2013 – 14 listopad 2013 

Zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka w 2013 roku nie będzie publikowała 

oddzielnego raportu okresowego za IV kwartał 2012 oraz II kwartał 2013. 



Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, iż zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia zamierza 

przekazywać skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową 

określoną w § 87 Rozporządzenia oraz skonsolidowany raport półroczny zawierający 

skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania 

sprawozdań finansowych z przeglądu tego sprawozdania. 

 

 

Podstawa prawna: 

§ 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 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 (Dz. U. Nr 33 z dnia 

28.02.2009 r., poz. 259) 

 

 

---------------------------------                                                                    

Łukasz Kręski -  Prezes  Zarządu           
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