
Ostrów Mazowiecka, dn. 1 czerwca 2022 r. 

 

RAPORT BIEŻĄCY NR 6 / 2022 korekta 

 

Temat: korekta raportu bieżącego nr 6/2022 dotyczącego terminów publikacji raportów 

okresowych 

Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej („Spółka”) 
informuje, że w przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 31 stycznia 2022 roku 
raporcie bieżącym nr 6/2022 Spółka nie uwzględniła terminu publikacji raportu za IV 
kwartał 2022 roku. 

Od 2022 roku Spółka wprowadziła zmianę roku obrotowego, który nie będzie pokrywał 
się z rokiem kalendarzowym. Rok obrotowy, począwszy od 1 kwietnia 2023 roku 
będzie rozpoczynał się w dniu 1 kwietnia danego roku kalendarzowego, a kończył w 
dniu 31 marca kolejnego roku kalendarzowego.  W związku z powyższą zmianą rok 
obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2022 roku wyjątkowo trwać będzie 15 
miesięcy i zakończy się z dniem 31 marca 2023 roku. Obecny rok obrotowy obejmie 
zatem pięć kwartałów, w związku z czym Spółka powinna wskazać także datę 
publikacji   raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 roku, obejmującego okres od 
1  października 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. 

Mając powyższe na uwadze Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.  podaje, 
iż  terminem publikacji raportu za IV kwartał będzie dzień 28 lutego 2023 roku. 

Poniżej uzupełnione zestawienie terminów publikacji dla wszystkich raportów 
okresowych w roku obrotowym Spółki:  

 Raporty roczne: 

1. Jednostkowy raport roczny za 2021 rok - dnia 12 kwietnia 2022 r. 
2. Skonsolidowany raport roczny za 2021 rok – dnia 12 kwietnia 2022 r. 

 Raporty kwartalne:  

1. Kwartalny raport skonsolidowany za I kwartał 2022 – dnia 17 maja 2022 r.  
2. Kwartalny raport skonsolidowany za III kwartał 2022–dnia 22 listopada 2022 r. 
3. Kwartalny raport skonsolidowany za IV kwartał 2022–dnia 28 lutego 2023 r.  

 Raporty półroczne 

1. Skonsolidowany raport za I półrocze 2022 - dnia 5 września 2022 r.  

 



Zarząd Emitenta oświadcza, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych 

przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania 

za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego 

państwem członkowskim, Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego za II 

kwartał roku obrotowego 2022. 

 

Podstawa prawna:  

Podstawa prawna: §80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 
2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne 
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 
członkowskim. 
 

 


