
Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych  

przez WASKO S.A. w 2014 roku. 

 

Raporty bieżące: 

 15/2014 Informacja o otrzymaniu noty obciążeniowej. 

16 grudzień 2014 

 14/2014 Informacja o zakończeniu i objęciu niepublicznej emisji obligacji imiennych serii A 

2 wrzesień 2014 

 13/2014 Emisja obligacji imiennych o wartości 20 mln zł. 

22 sierpień 2014 

 12/2014 Powołanie Zarządu WASKO S.A. na nową kadencję 

13 czerwiec 2014 

 11/2014 Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję 

13 czerwiec 2014 

 10/2014 Znaczący akcjonariusze na ZWZA WASKO S.A. w dniu 12 czerwca 2014 roku.13 czerwiec 2014 

 09/2014 Informacja o wypłacie dywidendy za 2013 rok 

13 czerwiec 2014 

 08/2014 Treść uchwał podjętych przez ZWZA WASKO S.A. w dniu 12 czerwca 2014 roku 

13 czerwiec 2014 

 07/2014 Zmiana treści projektu uchwały WZA w sprawie podziału zysku za rok 2013. 

3 czerwiec 2014 

 06/2014 Propozycja Zarządu WASKO S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok 2013 

3 czerwiec 2014 

 05/2014 Sprzedaż spółki zależnej (ISA Sp. z o.o.) na rzecz innej spółki zależnej (COIG S.A.) 

3 czerwiec 2014 

 04/2014 Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 12 czerwca 2014 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz 

treść projektów uchwał. 

16 maj 2014 

 03/2014 Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych przez WASKO S.A. w roku 2013. 

14 maj 2014 

 02/2014 Informacja o datach przekazywania raportów okresowych w roku 2014. 

28 styczeń 2014 

 01/2014 Powołanie Pana Andrzeja Sapierzyńskiego i Michała Matusaka do Rady Nadzorczej WASKO 

S.A.  

28 styczeń 2014 

http://www.wasko.pl/raporty-biezace/53-15-2014-informacja-o-otrzymaniu-noty-obciazeniowej
http://www.wasko.pl/raporty-biezace/2304-14-2014-informacja-o-zakonczeniu-i-objeciu-niepublicznej-emisji-obligacji-imiennych-serii-a
http://www.wasko.pl/raporty-biezace/2297-13-2014-emisja-obligacji-imiennych-o-wartosci-20-mln-zl
http://www.wasko.pl/raporty-biezace/2277-12-2014-powolanie-zarzadu-wasko-s-a-na-nowa-kadencje
http://www.wasko.pl/raporty-biezace/2276-11-2014-powolanie-rady-nadzorczej-na-nowa-kadencje
http://www.wasko.pl/raporty-biezace/2275-10-2014-znaczacy-akcjonariusze-na-zwza-wasko-s-a-w-dniu-12-czerwca-2014-roku
http://www.wasko.pl/raporty-biezace/2274-09-2014-informacja-o-wyplacie-dywidendy-za-2013-rok
http://www.wasko.pl/raporty-biezace/2273-08-2014-tresc-uchwal-podjetych-przez-zwza-wasko-s-a-w-dniu-12-czerwca-2014-roku
http://www.wasko.pl/raporty-biezace/2270-07-2014-zmiana-tresci-projektu-uchwaly-wza-w-sprawie-podzialu-zysku-za-rok-2013
http://www.wasko.pl/raporty-biezace/2269-06-2014-propozycja-zarzadu-wasko-s-a-w-sprawie-podzialu-zysku-netto-za-rok-2013
http://www.wasko.pl/raporty-biezace/2268-05-2014-sprzedaz-spolki-zaleznej-isa-sp-z-o-o-na-rzecz-innej-spolki-zaleznej-coig-s-a
http://www.wasko.pl/raporty-biezace/2247-04-2014-ogloszenie-o-zwolaniu-na-dzien-12-czerwca-2014-r-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-oraz-tresc-projektow-uchwal
http://www.wasko.pl/raporty-biezace/2247-04-2014-ogloszenie-o-zwolaniu-na-dzien-12-czerwca-2014-r-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-oraz-tresc-projektow-uchwal
http://www.wasko.pl/raporty-biezace/2246-03-2014-wykaz-informacji-biezacych-i-okresowych-przekazanych-przez-wasko-s-a-w-roku-2013
http://www.wasko.pl/raporty-biezace/2233-02-2014-informacja-o-datach-przekazywania-raportow-okresowych-w-roku-2014
http://www.wasko.pl/raporty-biezace/2230-01-2014-powolanie-pana-andrzeja-sapierzynskiego-i-michala-matusaka-do-rady-nadzorczej-wasko-s-a
http://www.wasko.pl/raporty-biezace/2230-01-2014-powolanie-pana-andrzeja-sapierzynskiego-i-michala-matusaka-do-rady-nadzorczej-wasko-s-a


Raporty okresowe: 

3 marca 2014 r. - rozszerzony, skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2013 roku,  

30 kwietnia 2014 r. - raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za 2013 rok,  

15 maja 2014 r. - rozszerzony, skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 roku,  

1 września 2014 r. - rozszerzony, skonsolidowany raport za I półrocze 2014 roku,  

14 listopada 2014 r. - rozszerzony, skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2014 roku. 

 


