
Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych  

przez WASKO S.A. w 2013 roku. 

 

Raporty bieżące: 

23/2013 Informacja o rezygnacji dwóch Członków Rady Nadzorczej WASKO S.A.  

(12 grudzień 2013) 

 

22/2013 Wybór Ernst & Young Audit Sp. z o.o. sp.k. na biegłego rewidenta WASKO S.A.  

(7 listopad 2013) 

 

21/2013 Powołanie Pana Ryszarda Pregiela do Rady Nadzorczej WASKO S.A. 

(4 listopad 2013) 

 

20/2013 Sprzedaż przedsiębiorstwa spółki zależnej na rzecz inne spółki zależnej za kwotę 4,95 mln 

zł.   

(3 wrzesień 2013) 

 

19/2013 Przedłużenie okresu obowiązywania znaczącej umowy.  

(1 sierpień 2013) 

 

18/2013 Informacja o rezygnacji Wiesława Rozłuckiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej 

WASKO S.A. z pełnienia tej funkcji z dniem 30 czerwca 2013 r.  

(21 czerwiec 2013) 

 

17/2013 Informacja o wypłacie dywidendy za 2012 rok  

(6 czerwiec 2013) 
 

16/2013 Znaczący akcjonariusze na ZWZA WASKO S.A. w dniu 5 czerwca 2013 roku.  

(6 czerwiec 2013) 

 

15/2013 Treść uchwał podjętych przez ZWZA WASKO S.A. w dniu 5 czerwca 2013 roku  

(6 czerwiec 2013) 

 

14/2013 Ustalenie jednolitego tekstu Statutu WASKO S.A.  

(17 maj 2013) 



13/2013 Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych przez WASKO S.A. w roku 2012.  

(14 maj 2013) 

 

12/2013 Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 5 czerwca 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

oraz treść projektów uchwał.  

(9 maj 2013) 

 

11/2013 Propozycja Zarządu WASKO S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok 2012   

(9 maj 2013) 

 

10/2013 Podpisanie znaczącej umowy podwykonawczej z Elbląskim Przedsiębiorstwem Robót 

Telekomunikacyjnych Sp. z o.o. o wartości 29,5 mln zł (netto).  

(16 kwiecień 2013) 

 

09/2013 Podpisanie znaczącej umowy podwykonawczej z Alcatel-Lucent Polska Sp. z o.o o wartości 

17,9 mln zł (netto).  

(16 kwiecień 2013) 

 

08/2013 Podpisanie umowy na dostawę sprzętu aktywnego sieci w ramach projektu "e-

Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie miasta Kielce o 

wartości 10,9 mln zł brutto.  

(22 marzec 2013) 

 

07/2013 Podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku 

o wartości 18,2 mln zł (brutto) na „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci 

szerokopasmowej w ramach projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej  

(22 marzec 2013) 

 

06/2013 Podpisanie umowy z Urzędem Morskim w Gdyni o wartości 75,6 mln zł na 

zaprojektowanie i budowę Pomorskiej Magistrali Teleinformatycznej  

(16 marzec 2013) 

 

05/2013 Powołanie Pana Tomasza Macalika w skład Zarządu WASKO S.A.  

(18 luty 2013) 

 

04/2013 Informacja o rezygnacji Aleksandra Nawrata - Członka Zarządu WASKO S.A. z pełnienia tej 

funkcji z dniem 8 lutego 2013 r.  

(9 luty 2013) 

 



03/2013 Podpisanie dwóch umów na zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci 

szerokopasmowej w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo 

Świętokrzyskie” o łącznej wartości 91 mln zł brutto.  

(29 styczeń 2013) 

 

02/2013 Informacja o datach przekazywania raportów okresowych w roku 2013.  

(28 styczeń 2013) 

 

01/2013 Wybór oferty WASKO S.A. o wartości 75,6 mln zł w postępowaniu na "Zaprojektowanie i 

budowę Pomorskiej Magistrali Teleinformatycznej - Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego". 

(19 styczeń 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raporty okresowe: 

1 marca 2013 r. - rozszerzony, skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2012 roku,  

30 kwietnia 2013 r. - raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za 2012 rok,  

15 maja 2013 r. - rozszerzony, skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013 roku,  

30 sierpnia 2013 r. - rozszerzony, skonsolidowany raport za I półrocze 2013 roku,  

14 listopada 2013 r. - rozszerzony, skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2012 roku. 

 


