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Wstęp 
 

Niniejszy Załącznik do Indywidualnego Standardu Raportowania został opracowany w celu wskazania 
katalogu informacji, które – w miarę możliwości – powinien zawierać raport zawierający informacje 
poufne, w przypadku ziszczenia się zdarzenia wskazanego w ISR. 
 
Wszelkim niezdefiniowanym w tym dokumencie wyrażeniom, należy przypisać znaczenie nadane w ISR. 
  

§ 1. Raportowanie zdarzeń dotyczących działalności operacyjnej 
 

§ 1.1. Nabycie lub zbycie aktywów o znacznej wartości 
 
W przypadku nabycia lub zbycia przez Spółkę aktywów o znacznej wartości, o którym mowa 
w § 7 ust. 1 ISR, raport zawierający informację poufną będzie zawierać: 
 
1. oznaczenie strony umowy, na podstawie której doszło do nabycia lub zbycia przez nią aktywów; 
2. datę i sposób nabycia lub zbycia aktywów; 
3. podstawową charakterystykę nabytych lub zbytych aktywów albo aktywów, na których ustanowiono 

hipotekę, zastaw lub inne ograniczone prawo rzeczowe; 
4. cenę, po jakiej zostały nabyte lub zbyte aktywa oraz wartość ewidencyjną tych aktywów w księgach 

rachunkowych Emitenta lub jednostki od niego zależnej; 
5. kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości; 
6. w przypadku nabycia aktywów - źródło finansowania nabycia aktywów; 
7. w przypadku nabycia aktywów - określenie wyceny przedmiotowych aktywów wraz ze wskazaniem 

kluczowych założeń tej wyceny, jeżeli taka wycena została przeprowadzona przez niezależny 
podmiot, wraz ze wskazaniem tego niezależnego podmiotu; 

8. wskazanie przyczyn podjęcia decyzji o nabyciu lub zbyciu przedmiotowych aktywów; 
9. w przypadku gdy umowa nabycia, zbycia aktywów o znacznej wartości jest umową z podmiotem 

powiązanym - dodatkowo opis powiązań Emitenta lub jednostki od niego zależnej z podmiotem 
zbywającym, lub nabywającym, oraz szczegółowy opis warunków tej umowy; 

10. inne okoliczności dotyczące przedmiotowego wydarzenia, które Spółka uzna za istotne z jej punktu 
widzenia. 

  
§ 1.2. Utrata aktywów o znacznej wartości 

 
W przypadku utraty przez Spółkę lub jednostkę od niego zależną aktywów o znacznej wartości, 
o którym mowa w § 7 ust. 2 ISR, raport zawierający informację poufną będzie zawierać: 
 
1. nazwę (firmę) podmiotu, którego zdarzenie dotyczy; 
2. datę wystąpienia zdarzenia; 
3. charakter zdarzenia; 
4. opis utraconych aktywów; 
5. wartość ewidencyjną utraconych aktywów; 
6. opis przewidywanych skutków utraty aktywów dla dalszej działalności gospodarczej Emitenta lub 

jednostki od niego zależnej oraz grupy jednostek powiązanych Emitenta; 
7. oznaczenie kryterium uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości; 
8. inne okoliczności dotyczące przedmiotowego wydarzenia, które Spółka uzna za istotne z jej punktu 

widzenia. 
 

§ 1.3. Zawarcie umowy znaczącej 
 
W przypadku zawarcia przez Spółkę lub jednostkę od niej zależną znaczącej umowy lub uzyskanie 
przez umowę zawartą przez Spółkę lub jednostkę od niej zależną statusu umowy znaczącej, o którym 
mowa w § 7 ust. 3 ISR, raport zawierający informację poufną będzie zawierać: 
 
1. datę zawarcia umowy; 
2. oznaczenie stron umowy; 
3. oznaczenie przedmiotu umowy; 
4. istotne warunki umowy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych umowy, oraz 

wskazanie określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, 
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w szczególności tych, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu 
umów; 

5. wskazanie przyczyn zawarcia przedmiotowej umowy wraz z określeniem przewidywanego wpływu 
przedmiotowej umowy na wyniki finansowe Emitenta w kolejnych okresach; 

6. w przypadku zawarcia umowy z zastrzeżeniem warunku lub terminu - zastrzeżony w tej umowie 
warunek lub termin, ze wskazaniem, czy jest on rozwiązujący czy zawieszający; 

7. oznaczenie kryterium uznania umowy za znaczącą umowę, w szczególności z uwzględnieniem 
zasad zawartych w ISR; 

8. datę, w której dana umowa uzyskała status znaczącej wraz ze wskazaniem przyczyn, dlaczego 
uzyskała taki status; 

9. inne okoliczności dotyczące przedmiotowego wydarzenia, które Spółka uzna za istotne z jej punktu 
widzenia. 

 
§ 1.4. Spełnienie lub niespełnienie się warunku dotyczącego znaczącej umowy warunkowej 

 
W przypadku spełnienia się lub niespełnienia warunku dotyczącego zawartej przez Spółkę lub 
jednostkę od niej zależną znaczącej umowy warunkowej, o którym mowa w § 7 ust. 4 ISR, raport 
zawierający informację poufną będzie zawierać: 
 
1. oznaczenie stron umowy; 
2. oznaczenie przedmiotu umowy; 
3. treść warunku lub termin realizacji umowy; 
4. informację o spełnieniu lub niespełnieniu wskazanego warunku wraz ze wskazaniem przyczyn; 
5. inne okoliczności dotyczące przedmiotowego wydarzenia, które Spółka uzna za istotne z jej punktu 

widzenia. 
 

§ 1.5. Wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy znaczącej 
 

W przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania umowy będącej znaczącą umową zawartej przez 
Spółkę lub jednostkę od niej zależną, o którym mowa w § 7 ust. 5 ISR, raport zawierający informację 
poufną będzie zawierać: 
 
1. oznaczenie stron umowy; 
2. datę wypowiedzenia umowy, ze wskazaniem daty rozwiązania umowy; 
3. oznaczenie przedmiotu umowy; 
4. przyczyny rozwiązania umowy, ze wskazaniem strony wypowiadającej umowę; 
5. opis przewidywanych skutków finansowych, wynikających z rozwiązania umowy, dla Emitenta, 

jednostki od niego zależnej i grupy jednostek powiązanych Emitenta; 
6. inne okoliczności dotyczące przedmiotowego wydarzenia, które Spółka uzna za istotne z jej punktu 

widzenia. 
 

§ 1.6. Planowane działania restrukturyzacyjne lub reorganizacyjne 
 

W przypadku uchwalenia planów działań restrukturyzacyjnych lub reorganizacyjnych, które mają lub 
będą miały wpływ na istotne aktywa i pasywa Spółki, oraz jej sytuację ekonomiczną, finansową lub 
zyski i straty, o którym mowa w § 7 ust. 6 ISR, raport zawierający informację poufną będzie zawierać: 
 
1. opis planowanych działań restrukturyzacyjnych lub reorganizacyjnych; 
2. przyczyny przyjęcia przedmiotowych planów; 
3. planowane terminy ich realizacji; 
4. spodziewane efekty planowanych działań; 
5. inne okoliczności dotyczące przedmiotowego wydarzenia, które Spółka uzna za istotne z jej punktu 

widzenia. 
 

§ 1.7. Istotne zmiany w zakresie wartości aktywów 
 
W przypadku istotnych zmian w zakresie wartości aktywów Spółki, o którym mowa w § 7 ust. 7 ISR, 
raport zawierający informację poufną będzie zawierać: 
 
1. wskazanie przyczyn zaistnienia istotnych zmian w zakresie wartości aktywów; 
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2. określenie dotychczasowej wartości przedmiotowych aktywów oraz wartości tych aktywów po 
zmianie; 

3. stanowisko zarządu Emitenta, co do wpływu tej zmiany na sytuację gospodarczą i finansową 
Emitenta; 

4. inne okoliczności dotyczące przedmiotowego wydarzenia, które Spółka uzna za istotne z jej punktu 
widzenia. 

 
§ 1.8. Istotne zmiany wartości nieruchomości 

 
W przypadku powzięcia wiedzy co do istotnego zmniejszenia lub zwiększenia wartości nieruchomości 
Spółki, o którym mowa w § 7 ust. 8 ISR, raport zawierający informację poufną będzie zawierać: 
 
1. wskazanie przyczyn istotnego zmniejszenia lub zwiększenia wartości nieruchomości Emitenta; 
2. określenie dotychczasowej wartości przedmiotowych nieruchomości oraz wartości tych 

nieruchomości po zmianie; 
3. stanowisko zarządu Emitenta, co do wpływu tej zmiany na sytuację gospodarczą i finansową 

Emitenta; 
4. inne okoliczności dotyczące przedmiotowego wydarzenia, które Spółka uzna za istotne z jej punktu 

widzenia. 
 

§ 1.9. Fizyczne zniszczenie dóbr stanowiących istotny składnik aktywów 
 
W przypadku fizycznego zniszczenia dóbr stanowiących istotny składnik aktywów Emitenta (zarówno 
wartościowo, jak i z punktu widzenia sprawności działania), o którym mowa w § 7 ust. 9 ISR, raport 
zawierający informację poufną będzie zawierać: 
 
1. wskazanie przyczyn fizycznego zniszczenia dóbr stanowiących istotne składniki aktywów Emitenta; 
2. określenie wartości zniszczonych dóbr stanowiących istotne składniki aktywów Emitenta; 
3. wskazanie, czy przedmiotowe dobra były ubezpieczone, wraz z informacją, co do perspektywy 

uzyskania odszkodowania z tytułu zniszczenia; 
4. stanowisko zarządu Emitenta, co do wpływu tego zniszczenia na sytuację gospodarczą i finansową 

Emitenta, oraz wskazanie planowanych przez zarząd działań wynikających z zaistniałej sytuacji; 
5. inne okoliczności dotyczące przedmiotowego wydarzenia, które Spółka uzna za istotne z jej punktu 

widzenia. 
 

§ 1.10. Powstanie istotnych wartości niematerialnych  
 

W przypadku powstania w ramach aktywów Emitenta istotnych wartości niematerialnych, w tym w 
szczególności nowych licencji, patentów, zarejestrowanych znaków towarowych, o którym mowa w § 7 
ust. 10 ISR, raport zawierający informację poufną będzie zawierać: 
 
1. opis czynników, które spowodowały powstanie w ramach aktywów Emitenta istotnych wartości 

niematerialnych, w tym w szczególności: nowych licencji, patentów, zarejestrowanych znaków 
towarowych; 

2. określenie wartości tych aktywów, oraz ich znaczenia dla prowadzonej przez Emitenta działalności 
gospodarczej; 

3. stanowisko zarządu Emitenta, co do wpływu tego wydarzenia na przyszłe wyniki Emitenta; 
4. inne okoliczności dotyczące przedmiotowego wydarzenia, które Spółka uzna za istotne z jej punktu 

widzenia. 
 
§ 1.11. Istotne zmniejszenie wartości patentów, praw lub innych aktywów niematerialnych 

 
W przypadku istotnego zmniejszenia wartości patentów, praw lub innych aktywów niematerialnych, o 
którym mowa w § 7 ust. 11 ISR, raport zawierający informację poufną będzie zawierać: 
 
1. opis czynników, które spowodowały zmniejszenie wartości patentów, praw lub innych aktywów 

niematerialnych; 
2. określenie wartości tych aktywów po zmianie, oraz znaczenia tego wydarzenia dla prowadzonej 

przez Emitenta działalności gospodarczej; 
3. stanowisko zarządu Emitenta, co do wpływu tego wydarzenia na przyszłe wyniki Emitenta; 
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4. inne okoliczności dotyczące przedmiotowego wydarzenia, które Spółka uzna za istotne z jej punktu 

widzenia. 

§ 1.12. Powstanie istotnych innowacyjnych produktów lub procesów 
 
W przypadku powstania w ramach działalności Spółki istotnych innowacyjnych produktów lub 
procesów, o którym mowa w § 7 ust. 12 ISR, raport zawierający informację poufną będzie zawierać: 
 
1. opis czynników, które spowodowały powstanie w ramach działalności Emitenta istotnych 

innowacyjnych produktów lub procesów; 
2. opis innowacyjnego produktu lub procesu wraz z określeniem, na czym ta innowacyjność 

w przedmiotowym przypadku polega; 
3. określenie wartości tych istotnych innowacyjnych produktów lub procesów, oraz znaczenia tego 

wydarzenia dla prowadzonej przez Emitenta działalności gospodarczej; 
4. stanowisko zarządu Emitenta, co do wpływu tego wydarzenia na przyszłe wyniki Emitenta; 
5. inne okoliczności dotyczące przedmiotowego wydarzenia, które Spółka uzna za istotne z jej punktu 

widzenia. 
 

 
§ 1.13. Istotne zmiany wartości posiadanych przez Emitenta instrumentów finansowych 

 
W przypadku istotnego zmniejszenia lub zwiększenia wartości posiadanych przez Emitenta 
instrumentów finansowych, o którym mowa w § 7 ust. 13 ISR, raport zawierający informację poufną 
będzie zawierać: 
 
1. określenie wartości bazowej posiadanych przez Emitenta instrumentów finansowych, których 

dotyczy przedmiotowe istotne zmniejszenie lub zwiększenie wartości; 
2. określenie wartości zmniejszenia lub zwiększenia wartości posiadanych przez Emitenta 

instrumentów finansowych, oraz ich wartości po tym zmniejszeniu lub zwiększeniu; 
3. wskazanie opinii zarządu Emitenta, co do powodu zaistnienia przedmiotowej zmiany; 
4. stanowisko zarządu Emitenta, co do wpływu tego wydarzenia na wyniki finansowe Emitenta oraz 

ewentualne ryzyka z tym związane; 
5. inne okoliczności dotyczące przedmiotowego wydarzenia, które Spółka uzna za istotne z jej punktu 

widzenia. 
 

§ 1.14. Wycofanie się lub wejście w nowy obszar działalności podstawowej 
 

W przypadku podjęcia przez Spółkę decyzji dotyczącej wycofania się z lub wejścia w nowy obszar 
działalności podstawowej, o którym mowa w § 7 ust. 14 ISR, raport zawierający informację poufną 
będzie zawierać: 
 
1. prezentację przyczyn podjęcia przez Emitenta decyzji, dotyczącej wycofania się z lub wejścia 

w nowy obszar działalności podstawowej; 
2. określenie skali zmiany związanej z przedmiotową decyzją; 
3. stanowisko zarządu Emitenta, co do spodziewanych efektów przedmiotowej decyzji na wyniki 

finansowe Emitenta oraz ewentualne ryzyka z tym związane; 
4. inne okoliczności dotyczące przedmiotowego wydarzenia, które Spółka uzna za istotne z jej punktu 

widzenia. 
 

§ 1.15. Istotna zmiana w polityce inwestycyjnej Emitenta 
 
W przypadku podjęcia decyzji dotyczącej istotnej zmiany w polityce inwestycyjnej Emitenta uprzednio 
podanej do publicznej wiadomości w ramach prospektu emisyjnego papierów wartościowych lub 
raportu zawierającego informację poufną, o którym mowa w § 7 ust. 15 ISR, raport zawierający 
informację poufną będzie zawierać: 
 
1. prezentację przyczyn podjęcia przez Emitenta decyzji, dotyczącej istotnej zmiany w polityce 

inwestycyjnej Emitenta; 
2. określenie skali zmiany związanej z przedmiotową decyzją; 
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3. stanowisko zarządu Emitenta, co do spodziewanych efektów przedmiotowej decyzji na wyniki 
finansowe Emitenta oraz ewentualne ryzyka z tym związane; 

4. inne okoliczności dotyczące przedmiotowego wydarzenia, które Spółka uzna za istotne z jej punktu 
widzenia. 

 
§ 1.16. Ustanowienie hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego 

na istotnych aktywach 
 
W przypadku ustanowienia hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego na 
istotnych aktywach, o którym mowa w § 7 ust. 16 ISR, raport zawierający informację poufną będzie 
zawierać: 
 
1. oznaczenie podmiotu, na którego aktywach ustanowiono hipotekę, zastaw lub inne ograniczone 

prawo rzeczowe; 
2. datę i sposób ustanowienia hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego; 
3. informację o przyczynach ustanowienia hipoteki, zastawu, lub innego ograniczonego prawa 

rzeczowego; 
4. podstawową charakterystykę aktywów, na których ustanowiono hipotekę, zastaw lub inne 

ograniczone prawo rzeczowe; 
5. wartość zobowiązania zabezpieczonego ograniczonym prawem rzeczowym na aktywach oraz 

wartość ewidencyjną tych aktywów w księgach rachunkowych Emitenta lub jednostki od niego 
zależnej; 

6. charakter powiązań pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a 
osobą, na rzecz której ustanowiono hipotekę, zastawnikiem oraz osobą, na rzecz której 
ustanowiono inne ograniczone prawo rzeczowe, i osobami nimi zarządzającymi; 

7. kryterium będące podstawą uznania aktywów za istotne aktywa; 
8. w przypadku obciążenia akcji (udziałów) ograniczonym prawem rzeczowym w innych jednostkach - 

dodatkowo: 
a. nazwę (firmę) jednostki, której akcje (udziały) są przedmiotem obciążenia ograniczonym 

prawem rzeczowym, 
b. ich udział w kapitale zakładowym tej jednostki oraz wartość nominalną tych aktywów 
c. ich charakter jako długo- lub krótkoterminowej lokaty kapitałowej Emitenta lub jednostki od 

niego zależnej, 
d. udział Emitenta lub jednostki od niego zależnej w kapitale zakładowym i liczbie posiadanych 

głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników jednostki, której akcje (udziały) 
były przedmiotem nabycia lub zbycia; 

9. w przypadku gdy umowa obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym aktywów jest umową 
z podmiotem powiązanym - dodatkowo opis powiązań Emitenta lub jednostki od niego zależnej 
z osobą, na rzecz której ustanowiono ograniczone prawo rzeczowe, oraz szczegółowy opis 
warunków tej umowy; 

10. inne okoliczności dotyczące przedmiotowego wydarzenia, które Spółka uzna za istotne z jej punktu 
widzenia. 

 
§ 1.17. Przyjęcie nowej strategii rozwoju Spółki lub Grupy Kapitałowej, do której należy lub 

istotne zmiany dotyczące wcześniej ogłoszonej strategii 
 
W przypadku przyjęcia nowej strategii rozwoju Spółki lub Grupy Kapitałowej do której należy, lub 
istotnej zmiany dotyczącej wcześniej ogłoszonej strategii, o którym mowa w § 7 ust. 17 ISR, raport 
zawierający informację poufną będzie zawierać: 
 
1. datę przyjęcia nowej strategii, lub jej zmiany wraz ze wskazaniem organów spółki, które podjęły 

decyzje w tym zakresie; 
2. wskazanie kluczowych elementów przedmiotowej strategii lub jej zmiany, wraz z określeniem jej 

horyzontu czasowego; 
3. określenie spodziewanych efektów strategii, lub jej zmiany wraz ze wskazaniem ich wpływu na 

przyszłą sytuację Emitenta oraz Grupy Kapitałowej, do której należy; 
4. inne okoliczności dotyczące przedmiotowego wydarzenia, które Spółka uzna za istotne z jej 

punktu widzenia. 
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§ 2. Raportowanie zdarzeń dotyczących finansowania 
 

§ 2.1. Podjęcie decyzji o zamiarze emisji obligacji  
 
W przypadku podjęcia decyzji o zamiarze emisji obligacji, o którym mowa w § 8 ust. 1 ISR, raport 
zawierający informację poufną będzie zawierać: 
 
1. cel emisji obligacji, jeżeli został określony; 
2. określenie rodzaju emitowanych obligacji; 
3. wielkość emisji ze wskazaniem czy będzie to emisja prywatna czy publiczna; 
4. wartość nominalną i cenę emisyjną obligacji lub sposób jej ustalenia, warunki emisji, 

w szczególności dotyczące wykupu, oprocentowania i warunków wypłaty oprocentowania obligacji; 
5. wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego 

zabezpieczenia; 
6. w przypadku ustanowienia jakiejkolwiek formy zastawu lub hipoteki jako zabezpieczenia 

wierzytelności wynikających z obligacji - wycenę przedmiotu zastawu lub hipoteki dokonaną przez 
uprawnionego biegłego; 

7. w przypadku emisji obligacji zamiennych na akcje - dodatkowo: 
a. przyjęty parytet wymiany obligacji na akcje, 
b. liczbę głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, która przysługiwałaby z objętych akcji – 

w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji, 
c. ogólną liczbę głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta - w przypadku gdyby została 

dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji; 
8. w przypadku emisji obligacji z prawem pierwszeństwa - dodatkowo przekazywana jest informacja 

określająca: 
a. liczbę akcji przypadających na jedną obligację, 
b. cenę emisyjną akcji lub sposób jej ustalenia, 
c. terminy, od których przysługują i wygasają prawa obligatariuszy do nabycia tych akcji; 

9. inne elementy, które Spółka uzna za istotne dla oceny przedmiotowej emisji z punktu widzenia 
inwestorów. 
 

§ 2.2. Odwołanie lub likwidacja linii kredytowych  
 
W przypadku odwołania lub likwidacji linii kredytowych przez jeden lub więcej banków, o którym mowa 
w § 8 ust. 2 ISR, których wartość przekracza Próg istotności, raport zawierający informację poufną 
będzie zawierać: 
 
1. wartość finansowania pozyskiwanego przez Spółkę z przedmiotowych linii kredytowych, wraz ze 

wskazaniem dotychczasowego udziału procentowego tych linii w całości finansowania 
posiadanego przez Spółkę; 

2. przyczyny zaistnienia tego wydarzenia w ocenie Emitenta; 
3. skutki zaistnienia takiego wydarzenia dla sytuacji finansowej i gospodarczej Emitenta wraz ze 

wskazaniem ewentualnych rodzajów ryzyk z tego wynikających oraz planowanych działań 
Emitenta w przedmiotowym zakresie; 

4. inne okoliczności dotyczące przedmiotowego wydarzenia, które Spółka uzna za istotne z jej punktu 
widzenia. 

 
§ 2.3. Podjęcie decyzji o zamiarze emisji akcji Spółki lub innych papierów wartościowych 

Spółki o charakterze udziałowym  
 
W przypadku podjęcia decyzji o zamiarze emisji akcji Spółki lub innych papierów wartościowych, o 
którym mowa w § 8 ust. 3 ISR, raport zawierający informację poufną będzie zawierać: 
 
1. rodzaj i wartość planowanej emisji akcji Spółki lub innych papierów wartościowych wraz ze 

wskazaniem czy będzie to emisja prywatna, czy publiczna; 
2. planowany termin przeprowadzenia przedmiotowej emisji; 
3. cele przygotowywanej emisji akcji Spółki lub innych papierów wartościowych; 
4. planowane działania związane z przygotowywaną emisją akcji Spółki lub innych papierów 

wartościowych; 
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5. inne informacje uznane przez Spółkę za ważne dla planowanej emisji z punktu prowadzonej przez 
nią działalności. 
 

§ 3. Raportowanie zdarzeń dotyczących ryzyka 
 

§ 3.1. Udzielenie na rzecz podmiotu powiązanego poręczenia kredytu lub pożyczki 
lub udzielenie gwarancji 

 
W przypadku udzielenia przez Spółkę lub jednostkę od niej zależną na rzecz jednego podmiotu lub 
podmiotów powiązanych poręczenia kredytu lub pożyczki lub udzielenia gwarancji, o którym mowa 
w § 9 ust. 1 ISR, których wartość przekracza Próg istotności, raport zawierający informację poufną 
będzie zawierać: 
 
1. nazwę (firmę) podmiotu, któremu zostały udzielone poręczenie lub gwarancja; 
2. łączną kwotę kredytu, pożyczki lub innego zobowiązania, które w całości lub w części zostało 

odpowiednio poręczone lub zabezpieczone gwarancją, wraz ze wskazaniem wysokości poręczenia 
lub gwarancji udzielonej przez Emitenta; 

3. okres na jaki zostały udzielone poręczenie lub gwarancja; 
4. warunki finansowe, na jakich zostały udzielone poręczenie lub gwarancja, z określeniem 

wynagrodzenia Emitenta lub jednostki od niego zależnej za udzielenie poręczenia lub gwarancji; 
5. charakter powiązań istniejących pomiędzy Emitentem a podmiotem, który zaciągnął kredyt lub 

pożyczkę; 
6. inne okoliczności dotyczące przedmiotowego wydarzenia, które Spółka uzna za istotne z jej punktu 

widzenia. 
 

§ 3.2. Wszczęcie postępowania dotyczącego zobowiązań lub wierzytelności Emitenta lub 
jednostki zależnej 

 
W przypadku wszczęcia przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub 
organem administracji publicznej postępowania dotyczącego zobowiązań lub wierzytelności Spółki lub 
jednostki od niej zależnej, zgodnie z § 9 ust. 2 ISR, raport zawierający informację poufną będzie 
zawierać: 
 
1. przedmiot postępowania; 
2. wartość przedmiotu sporu;  
3. datę wszczęcia postępowania; 
4. oznaczenie stron wszczętego postępowania; 
5. stanowisko Emitenta; 
6. inne okoliczności dotyczące przedmiotowego wydarzenia, które Spółka uzna za istotne z jej punktu 

widzenia. 
 

§ 3.3. Zdarzenia związane z niewypłacalnością lub zagrożeniem niewypłacalnością Emitenta 
 

1. W przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości - w odniesieniu do Spółki lub jednostki od 
niej zależnej, zgodnie z § 9 ust. 3 ISR, raport zawierający informację poufną będzie zawierać 
wskazanie: 
a. sądu, do którego został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości,  
b. daty złożenia wniosku oraz podmiotu, który złożył wniosek. 
 

2. W przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości w sytuacji, gdy majątek dłużnika nie 
wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych 
kosztów, albo wydania innego orzeczenia kończącego postępowanie - w odniesieniu do Spółki lub 
jednostki od niej zależnej, zgodnie z § 9 ust. 3 ISR, raport zawierający informację poufną będzie 
zawierać wskazanie: 
a. sądu, który oddalił ten wniosek,  
b. przyczyn wydania takiego orzeczenia,  
c. daty jego wydania. 

 
3. W przypadku ogłoszenia upadłości - w odniesieniu do Spółki lub jednostki od niej zależnej, zgodnie 

z § 9 ust. 3 ISR, raport zawierający informację poufną będzie zawierać wskazanie: 
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a. sądu, który ogłosił upadłość,  
b. daty wydania postanowienia,  
c. sędziego-komisarza, zastępcy sędziego-komisarza i syndyka. 

 
4. W przypadku zakończenia lub umorzenia postępowania upadłościowego - w odniesieniu do Spółki 

lub jednostki od niej zależnej, zgodnie z § 9 ust. 3 ISR, raport zawierający informację poufną 
będzie zawierać wskazanie: 
a. rodzaju rozstrzygnięcia,  
b. sądu, który wydał orzeczenie,  
c. przyczyn jego wydania,  
d. daty jego wydania. 

 
5. W przypadku złożenia wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego - w odniesieniu do 

Spółki lub jednostki od niej zależnej, zgodnie z § 9 ust. 3 ISR, raport zawierający informację poufną 
będzie zawierać wskazanie: 
a. sądu, do którego został złożony wniosek,  
b. rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego, 
c. daty złożenia wniosku. 

 
6. W przypadku zabezpieczenia majątku Emitenta w postępowaniu o otwarcie postępowania 

restrukturyzacyjnego - w odniesieniu do Spółki lub jednostki od niej zależnej, zgodnie z § 9 ust. 3 
ISR, raport zawierający informację poufną będzie zawierać wskazanie: 
a. sposobu zabezpieczenia, 
b. daty wydania orzeczenia. 

 
7. W przypadku postępowania o zatwierdzenie układu - w odniesieniu do Spółki lub jednostki od niej 

zależnej, zgodnie z § 9 ust. 3 ISR, raport zawierający informację poufną będzie zawierać 
wskazanie: 
a. nadzorcy układu,  
b. dnia układowego,  
c. propozycji układowych,  
d. sprawozdania nadzorcy układu,  
e. informacji o wynikach głosowania wierzycieli,  
f. daty wniosku Emitenta o zatwierdzenie układu,  
g. rozstrzygnięcia sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu. 

 
8. W przypadku przyspieszonego postępowania układowego lub postępowania układowego – 

w odniesieniu do Spółki lub jednostki od niej zależnej, zgodnie z § 9 ust. 3 ISR, raport zawierający 
informację poufną będzie zawierać wskazanie: 
a. daty wniosku o otwarcie postępowania,  
b. propozycji układowych wraz ze wstępnym planem restrukturyzacyjnym; 
c. w przypadku wydania przez sąd postanowienia w przedmiocie otwarcia postępowania - informacji 

o tym wraz z datą postanowienia i wskazaniem sędziego-komisarza oraz nadzorcy sądowego;  
d. w przypadku złożenia przez nadzorcę sądowego planu restrukturyzacyjnego - jego treść;  
e. w przypadku przyjęcia układu - informację o tym, datę zgromadzenia wierzycieli i treść układu;  
f. w przypadku rozstrzygnięcia sądu co do zatwierdzenia układu - informację o rodzaju 

rozstrzygnięcia wraz z datą orzeczenia sądu; 
 
9. W przypadku postępowania sanacyjnego – w odniesieniu do Spółki lub jednostki od niej zależnej, 

zgodnie z § 9 ust. 3 ISR, raport zawierający informację poufnej będzie zawierać wskazanie: 
a. daty wniosku o otwarcie postępowania,  
b. wstępnego planu restrukturyzacyjnego;  
c. w przypadku wydania przez sąd postanowienia w przedmiocie otwarcia postępowania - 

informacji o tym wraz z datą postanowienia i wskazaniem sędziego-komisarza oraz zarządcy;  
d. w przypadku złożenia przez zarządcę planu restrukturyzacyjnego - jego treść;  
e. w przypadku zatwierdzenia planu restrukturyzacyjnego - informację o tym, datę postanowienia 

sędziego-komisarza;  
f. w przypadku przyjęcia układu - informację o tym, datę zgromadzenia wierzycieli i treść układu;  
g. w przypadku rozstrzygnięcia sądu co do zatwierdzenia układu - informację o rodzaju 

rozstrzygnięcia wraz z datą orzeczenia sądu. 
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10. W przypadku zakończenia lub umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego – w odniesieniu do 

Spółki lub jednostki od niej zależnej, zgodnie z § 9 ust. 3 ISR, raport zawierający informację poufną 
będzie zawierać: 
a. informację o tym,  
b. datę postanowienia, 
c. wskazanie treści orzeczenia. 

 
§ 3.4. Możliwe zmiany w zakresie kontroli nad Emitentem 

 
W przypadku powzięcia przez Spółkę informacji dotyczących możliwych zmian w zakresie kontroli nad 
Emitentem, oraz zawarciu wszelkich umów dotyczących sprawowania lub przejęcia kontroli nad 
Emitentem, o którym mowa w § 9 ust. 4 ISR, raport zawierający informację poufną będzie zawierać: 
 
1. zakres zmiany kontroli, ze wskazaniem podmiotu lub podmiotów, które mogą przejąć kontrolę lub 

są stroną umów dotyczących sprawowania lub przejęcia kontroli nad Emitentem; 
2. stanowisko zarządu Spółki co do ewentualnych efektów przedmiotowej zmiany lub umowy, 

z punktu widzenia prowadzonej działalności, wyników finansowych oraz wpływu na cenę papierów 
wartościowych Emitenta; 

3. inne okoliczności dotyczące przedmiotowego wydarzenia, które Spółka uzna za istotne z jej punktu 
widzenia. 
 

§ 3.5. Niewypłacalność istotnych dłużników Emitenta 
 

W przypadku powzięcia wiedzy co do niewypłacalności istotnych dłużników Spółki, o którym mowa 
w § 9 ust. 5 ISR, raport zawierający informację poufną będzie zawierać: 
 
1. wskazanie podmiotu lub podmiotów, których przedmiotowa wiedza dotyczy, 
2. określenie wartości zobowiązań, które przedmiotowi dłużnicy mają wobec Emitenta, wraz ze 

wskazaniem udziału tych kwot w stosunku do przychodów rocznych Emitenta, 
3. stanowisko Emitenta, co do wpływu tego wydarzenia na wyniki roczne spółki oraz sytuację 

gospodarczą Emitenta wraz ze wskazaniem ryzyk związanych z zaistniałą sytuacją oraz 
planowanymi działaniami Emitenta w tej sprawie. 

 
§ 3.6. Odpowiedzialność za jakość produktu lub za szkody Emitenta w środowisku naturalnym 

 
W przypadku stwierdzenia ryzyka lub przypadku odpowiedzialności za jakość produktu lub za szkody 
Emitenta w środowisku naturalnym, zgodnie z § 9 ust. 6 ISR, których szacowana wartość przekracza 
Próg istotności, raport zawierający informację poufną będzie zawierać: 
 
1. wskazanie ryzyka lub przypadków odpowiedzialności za jakość produktu lub za szkody Spółki 

w środowisku naturalnym; 
2. określenie wartości ewentualnych skutków finansowych związanych z tymi ryzykiem lub 

odpowiedzialnością; 
3. stanowisko Spółki co do wpływu zidentyfikowanego ryzyka lub przypadków odpowiedzialności za 

jakość produktu lub za szkody Spółki w środowisku naturalnym na wyniki roczne oraz sytuację 
gospodarcza Emitenta wraz ze wskazaniem zagrożeń związanych z zaistniałą sytuacją oraz 
planowanymi działaniami Emitenta w tej sprawie; 

4. wskazanie podjętych przez Spółkę działań w celu wyeliminowania przedmiotowego ryzyka lub 
przypadków odpowiedzialności za jakość produktu lub za szkody w środowisku naturalnym, 
a także w celu uniknięcia wystąpienia analogicznych przypadków w przyszłości; 

5. inne okoliczności dotyczące przedmiotowego wydarzenia, które Spółka uzna za istotne z jej punktu 
widzenia. 

§ 3.7. Ryzyka związane z działalnością operacyjną 
 
W przypadku materializacji ryzyk związanych z działalnością operacyjną, zgodnie z § 9 ust. 7 ISR, 
których wartość przekracza Próg istotności, raport zawierający informację poufną będzie zawierać: 
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1. wskazanie możliwego zakresu odpowiedzialności Spółki, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii 
finansowych i ich skutków dla wyniku finansowego Emitenta w danym roku obrotowym oraz w 
okresach przyszłych; 

2. stanowisko Spółki co do wpływu zaistniałego zdarzenia na roczny wyniki finansowy Spółki oraz 
sytuację gospodarczą Spółki wraz ze wskazaniem zagrożeń związanych z zaistniałą sytuacją oraz 
planowanymi działaniami Emitenta w tej sprawie. 

 
§ 3.8. Rozpoczęcie lub zakończenie sporu zbiorowego Emitenta z organizacją związkową 

funkcjonującą u Emitenta 
 
1. W przypadku rozpoczęcia sporu zbiorowego z pracownikami Emitenta, zgodnie z § 9 ust. 8 ISR, 

raport zawierający informację poufną będzie zawierać: 
a. określenie dnia, od którego istnieje spór zbiorowy; 
b. ogólny opis przedmiotu sporu. 

 
2. W przypadku zakończenia sporu zbiorowego z pracownikami Emitenta, zgodnie z § 9 ust. 8 ISR, 

raport dotyczący informacji poufnej będzie zawierać: 
a. określenie raportu, w którym informowano o rozpoczęciu sporu zbiorowego; 
b. określenia dnia, w którym zakończono spór zbiorowy. 
 

§ 4. Raportowanie zdarzeń dotyczących wizerunku 
 

§ 4.1. Sporządzenie prognozy lub szacunków wyników finansowych  
 
W przypadku sporządzenia prognozy lub szacunków wyników finansowych Spółki lub jego Grupy 
Kapitałowej, o którym mowa w § 10 ust. 1 ISR, raport zawierający informację poufną będzie zawierać: 
 
1. prognozowane lub szacowane wyniki; 
2. okres, którego prognoza dotyczy; 
3. podstawy i istotne założenia tej prognozy; 
4. sposób monitorowania przez Spółkę możliwości realizacji prognozowanych wyników; 
5. okresy, w jakich Spółka będzie dokonywać oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników 

oraz dokonywać ewentualnej korekty prezentowanej prognozy, wraz z określeniem zastosowanych 
kryteriów tej oceny;  

6. inne okoliczności dotyczące przedmiotowego wydarzenia, które Spółka uzna za istotne z jej punktu 
widzenia. 

 
§ 4.2. Przyznanie lub zmiana ratingu 

 
W przypadku przyznania lub zmiany ratingu, o którym mowa w § 10 ust. 2 ISR, raport zawierający 
informację poufną będzie zawierać: 
 
1. nazwę agencji przyznającej rating; 
2. wskazanie przyznanego ratingu wraz z krótkim opisem; 
3. w przypadku zmian wcześniej przyznanego ratingu - wskazanie przyczyn zmiany ratingu; 
4. inne okoliczności dotyczące przedmiotowego wydarzenia, które Spółka uzna za istotne z jej punktu 

widzenia. 
 

§ 5. Raportowanie zdarzeń dotyczących spraw korporacyjnych 
 

§ 5.1. Zamiar połączenia Spółki z innym podmiotem 
 
W przypadku podjęcia decyzji o zamiarze połączenia Spółki z innym podmiotem, o którym mowa 
w § 11 ust. 1 ISR, raport zawierający informację poufną będzie zawierać: 
 
1. uzasadnienie podjęcia decyzji o zamiarze połączenia i informacje o celach długookresowych, które 

mają zostać zrealizowane w wyniku podjętych działań; 
2. sposób planowanego połączenia (przejęcie lub zawiązanie nowej spółki) wraz ze wskazaniem jego 

podstawy prawnej; 
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3. wskazanie podmiotów, które mają się połączyć, wraz z podstawową charakterystyką ich 
działalności; 

4. oczekiwany wpływ przedmiotowego połączenia na przyszłe wyniki finansowe Spółki i jej pozycje 
rynkową; 

5. inne okoliczności dotyczące przedmiotowego wydarzenia, które Spółka uzna za istotne z jej punktu 
widzenia. 
 

§ 5.2. Planowanie połączenia Spółki z innym podmiotem 
 
W przypadku planowania połączenia Spółki z innym podmiotem, o którym mowa w § 11 ust. 2 ISR, 
raport zawierający informację poufną będzie zawierać: 
 
1. plan połączenia, sporządzony zgodnie z art. 499 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wraz 

z dołączonymi dokumentami, o których mowa w art. 499 § 2 Kodeksu spółek handlowych; 
2. sprawozdanie zarządu, sporządzone na podstawie art. 501 Kodeksu spółek handlowych; 
3. pisemna opinia biegłego, sporządzona zgodnie z art. 503 § 1 Kodeksu spółek handlowych; 
4. inne okoliczności dotyczące przedmiotowego wydarzenia, które Spółka uzna za istotne z jej punktu 

widzenia. 
 

§ 5.3. Połączenie Spółki z innym podmiotem 
 

W przypadku połączenia Spółki z innym podmiotem, o którym mowa w § 11 ust. 3 ISR, raport 
zawierający informację poufną będzie zawierać: 
 
1. sposób połączenia (przejęcie lub zawiązanie nowej spółki) wraz ze wskazaniem podstawy prawnej; 
2. wskazanie podmiotów, które się połączyły, wraz z podstawową charakterystyką ich działalności; 
3. datę wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby, odpowiednio spółki przejmującej 

albo spółki nowo zawiązanej (dzień połączenia); 
4. inne okoliczności dotyczące przedmiotowego wydarzenia, które Spółka uzna za istotne z jej punktu 

widzenia. 
 

§ 5.4. Zamiar podziału Spółki 
 
W przypadku podjęcia decyzji o zamiarze podziału Spółki, o którym mowa w § 11 ust. 4 ISR, raport 
zawierający informację poufną będzie zawierać: 
 
1. uzasadnienie podjęcia decyzji o zamiarze podziału i informacje o celach długookresowych, które 

mają zostać zrealizowane w wyniku podjętych działań; 
2. sposób planowanego podziału (przejęcie, zawiązanie, przejęcie i zawiązanie lub wydzielenie) wraz 

ze wskazaniem jego podstawy prawnej; 
3. oczekiwany wpływ przedmiotowego podziału na przyszłe wyniki finansowe Spółki i jej pozycję 

rynkową; 
4. inne okoliczności dotyczące przedmiotowego wydarzenia, które Spółka uzna za istotne z jej punktu 

widzenia. 
 

§ 5.5. Planowanie podziału Spółki 
 
W przypadku planowania podziału Spółki, o którym mowa w § 11 ust. 5 ISR, raport zawierający 
informację poufną będzie zawierać: 
 
1. plan podziału, sporządzony zgodnie z art. 534 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wraz 

z dołączonymi dokumentami, o których mowa w art. 534 § 2 Kodeksu spółek handlowych; 
2. pisemne sprawozdanie zarządu, sporządzone na podstawie art. 536 Kodeksu spółek handlowych; 
3. pisemna opinia biegłego, sporządzona zgodnie z art. 538 § 1 Kodeksu spółek handlowych albo 

informacja o tym, że na podstawie art. 538 Kodeksu spółek handlowych odstąpiono od wymogu 
sporządzenia oświadczenia, o którym mowa wart. 534 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, 
a także od wymogu badania planu podziału oraz sporządzenia opinii przez biegłego; 

4. wniesione do planu podziału zastrzeżenia, o których mowa w art. 541 § 5 Kodeksu spółek 
handlowych; 
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5. inne okoliczności dotyczące przedmiotowego wydarzenia, które Spółka uzna za istotne z jej punktu 
widzenia. 

 
§ 5.6. Podział Spółki 

 
W przypadku podziału Spółki, o którym mowa w § 11 ust. 6 ISR, raport zawierający informację poufną 
będzie zawierać: 
 
1. sposób podziału (przez przejęcie, przez zawiązanie, przez przejęcie i zawiązanie lub przez 

wydzielenie) wraz ze wskazaniem jego podstawy prawnej; 
2. wskazanie podmiotów, które powstały po podzieleniu, wraz z podstawową charakterystyką ich 

działalności; 
3. datę wpisu nowo zawiązanej spółki do właściwego rejestru; 
4. datę wpisów uchwały o podziale do właściwego rejestru; 
5. datę wykreślenia spółki dzielonej z rejestru (dzień podziału); 
6. inne okoliczności dotyczące przedmiotowego wydarzenia, które Spółka uzna za istotne z jej punktu 

widzenia. 
 

§ 5.7. Zamiar przekształcenia Spółki 
 

W przypadku podjęcia decyzji o zamiarze przekształcenia Spółki, o którym mowa w § 11 ust. 7 ISR, 
raport zawierający informację poufną będzie zawierać: 
 
1. uzasadnienie podjęcia decyzji o zamiarze przekształcenia i informacje o celach długookresowych, 

które mają zostać zrealizowane w wyniku podjętych działań; 
2. charakter planowanego przekształcenia, z określeniem jego podstawy prawnej; 
3. planowane zmiany relacji przekształconego podmiotu z osobami trzecimi; 
4. projekt umowy albo statutu podmiotu po przekształceniu; 
5. inne okoliczności dotyczące przedmiotowego wydarzenia, które Spółka uzna za istotne z jej punktu 

widzenia. 
 

§ 5.8. Planowanie przekształcenia Spółki 
 
W przypadku planowania przekształcenia Spółki, o którym mowa w § 11 ust. 8 ISR, raport zawierający 
informację poufną będzie zawierać: 
 
1. plan przekształcenia, sporządzony zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wraz 

z dołączonymi dokumentami, o których mowa w art. 558 § 2 Kodeksu spółek handlowych; 
2. pisemna opinia biegłego rewidenta, sporządzona zgodnie z art. 559 § 4 Kodeksu spółek 

handlowych; 
3. uchwała o przekształceniu, podjęta zgodnie z art. 562 Kodeksu spółek handlowych; 
4. pisemne stanowisko zarządu i każdą jego zmianę odnośnie do planowanego przekształcenia, wraz 

z jego uzasadnieniem, opublikowane nie później niż na 2 dni robocze przed walnym 
zgromadzeniem mającym podjąć uchwałę o przekształceniu; 

5. inne okoliczności dotyczące przedmiotowego wydarzenia, które Spółka uzna za istotne z jej punktu 
widzenia. 

 
§ 5.9. Przekształcenie Spółki 

 
W przypadku przekształcenia Spółki, o którym mowa w § 11 ust. 9 ISR, raport zawierający informację 
poufną będzie zawierać: 
 
1. określenie podstawy prawnej decyzji o przekształceniu; 
2. określenie trybu i warunków przekształcenia, a w szczególności: 

a. określenie rodzaju spółki handlowej, w którą przekształciła się Spółka, 
b. szacunkową wartość kapitałów własnych Spółki według stanu na dzień przekształcenia, 
c. szacunkową wartość kapitałów własnych przekształconego podmiotu i sposób pokrycia kapitału 

zakładowego; 
3. umowę albo statut przekształconego podmiotu; 
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4. datę wpisu spółki przekształconej do rejestru oraz wykreślenia z rejestru spółki przekształcanej 
(dzień przekształcenia); 

5. inne okoliczności dotyczące przedmiotowego wydarzenia, które Spółka uzna za istotne z jej punktu 
widzenia. 

 
§ 5.10. Programy skupu akcji własnych 

 
W zakresie planowanych decyzji dotyczących programów skupu akcji własnych, o którym mowa w § 
11 ust. 10 ISR, raport zawierający informację poufną będzie zawierać: 
 
1. w przypadku skupu akcji własnych: 

a. łączną liczbę i rodzaj akcji własnych, których dotyczy przedmiotowy program; 
b. procentowy udział przedmiotowych akcji własnych w kapitale zakładowym, oraz w ogólnej 

liczbie głosów wynikających ze wszystkich akcji Spółki; 
c. powody planowanej decyzji w przedmiotowym zakresie dotyczącym akcji własnych; 
d. planowane do osiągnięcia cele; 
e. planowany termin przeprowadzenia skupu akcji własnych i sposób jego przeprowadzenia wraz 

ze wskazaniem sposobu finansowania przedmiotowego skupu; 
f. inne okoliczności dotyczące przedmiotowego wydarzenia, które Spółka uzna za istotne z jej 

punktu widzenia; 
2. W przypadku transakcji na innych notowanych instrumentach finansowych: 

a. liczbę i rodzaj instrumentów finansowych, których dotyczy przedmiotowa planowana decyzja; 
b. wartość planowanej transakcji, o ile jest możliwa do określenia; 
c. powody planowanej transakcji w przedmiotowym zakresie dotyczącym instrumentów finansowych; 
d. planowane do osiągnięcia cele oraz ryzyka związane z planowaną transakcją; 
e. inne okoliczności dotyczące przedmiotowego wydarzenia, które Spółka uzna za istotne z jej 

punktu widzenia. 
 

§ 5.11. Przyjęcie polityki dywidend lub jej zmiany 
 
W przypadku przyjęcia polityki dywidend lub jej zmiany, jeśli taka polityka dywidend została przyjęta 
wcześniej, o którym mowa w § 11 ust. 11 ISR, raport zawierający informację poufną będzie zawierać: 
 
1. datę przyjęcia lub zmiany polityki dywidendy wraz ze wskazaniem organu, który tę politykę lub 

zmianę zatwierdził; 
2. główne założenia przedmiotowej polityki lub jej zmiany; 
3. przyczyny przyjęcia przedmiotowej polityki lub jej zmiany; 
4. spodziewane efekty przyjęcia przedmiotowej polityki lub jej zmiany; 
5. inne okoliczności dotyczące przedmiotowego wydarzenia, które Spółka uzna za istotne z jej punktu 

widzenia. 
 

§ 6. Raportowanie zdarzeń dotyczących obszarów działalności operacyjnej 
 

§ 6.1. Zmiany uregulowań prawnych 
 
Spółka opublikuje raport zawierający informację poufną, jeśli – zgodnie z § 12 ust. 1 ISR – z punktu 
widzenia zarządu Spółki dojdzie do wprowadzenia lub zmiany istotnych dla Spółki uregulowań 
prawnych w tym zwłaszcza do:  
 
1. wprowadzenia lub zniesienia embarga; 
2. jednoznacznego wprowadzenia lub zniesienia istotnego opodatkowania Spółki (o ile nie jest to 

zmiana wynikająca z  powszechnie obowiązujących przepisów); 
3. istotnej zmiany przepisów dotyczących ochrony środowiska mających trwały i bezpośredni wpływ 

na zakres i sposób prowadzenia działalności operacyjnej przez Spółkę. 
 

§ 6.2. Zmiany obszarów działalności operacyjnej 
 
Spółka opublikuje raport zawierający informację poufną, jeśli – zgodnie z § 12 ust. 2 ISR – z punktu 
widzenia zarządu Spółki dojdzie do istotnej zmiany obszarów działalności operacyjnej Spółki, w tym 
zwłaszcza do: 
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1. wejścia w nowy istotny obszar działalności podstawowej; 
2. wejścia na nowe, istotnie obiecujące rynki; 
3. podjęcia produkcji nowych, obiecujących i istotnych produktów; 
4. wycofania się z określonych istotnych rodzajów działalności gospodarczej, rynków lub produktów. 
 

§ 6.3. Zmiany faktyczne dotyczące obszarów prowadzenia działalności operacyjnej 
 

Spółka opublikuje raport zawierający informację poufną, jeśli – zgodnie z § 12 ust. 3 ISR – z punktu 
widzenia zarządu Spółki dojdzie do istotnych zmian faktycznych dotyczących istotnych obszarów 
działalności operacyjnej Spółki lub podmiotów z Grupy Kapitałowej, w tym zwłaszcza do istotnych 
zdarzeń: 
 
1. przyrodniczych lub geopolitycznych; 
2. makroekonomicznych lub społecznych; 
 
mających trwały i bezpośredni wpływ na zakres i sposób prowadzenia działalności operacyjnej przez 
Spółkę lub jednostki zależne. 


