
Datum Název
06/01/2009 Valná hromada o výkupu akcií ve společnosti Paramo, a.s.
03/02/2009 Odhad vybraných provozních údajů skupiny UNIPETROL za čtvrté čtvrtletí roku 2008 
04/02/2009 Zveřejnění zápisu usnesení mimořádné valné hromady společnosti PARAMO do obchodního rejstříku 
06/02/2009 Žádost o přezkoumání přiměřenosti protiplnění v souvislosti s výkupem akcií společnosti PARAMO 
13/02/2009 Změny ve statutárních orgánech společnosti UNIPETROL, a.s.
13/02/2009 Změny v představenstvu společnosti UNIPETROL, a.s.
25/02/2009 Oznámení společnosti UNIPETROL, a.s.o výplatě protiplnění pro akcionáře společnosti PARAMO, a.s. 
26/02/2009 Neauditované hospodářské výsledky 2008 (IFRS)
04/03/2009 Přechod vlastnického práva k akciím ostatních akcionářů společnosti Paramo, a.s. na společnost Unipetrol, a.s
18/03/2009 Změna v představenstvu společnosti UNIPETROL, a.s.
21/04/2009 Odhad vybraných provozních údajů skupiny Unipetrol za prvé čtvrtletí roku 2009 
29/04/2009 Unipetrol RPA, dceřiná společnost Unipetrolu, rozhodla o ukončení výroby oxoalkoholů.
30/04/2009 Auditovaná konsolidovaná výroční zpráva 2008
06/05/2009 Návrh na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady společnosti Paramo o výkupu akcií a projednání rozho
14/05/2009 Finanční výsledky skupiny Unipetrol za 3M 2009
20/05/2009 Řádná valná hromada 
20/05/2009 Seznam zveřejněných oznámení za období od 1.1.2008 do 30.4.2009 
26/05/2009 Změna data publikace finančních výkazů společnosti Unipetrol, a.s. za druhé čtvrtletí 2009 a první pololetí 200
27/05/2009 Mimořádná odstávka etylénové jednotky v Litvínově v červnu 2009
09/06/2009 Marketingová verze výroční zprávy za rok 2008 je přístupná na webových stránkách Unipetrolu
19/06/2009 Změna podílu na hlasovacích právech společnosti Unipetrol, a.s.
24/06/2009 Informace z valné hromady / Rozhodnutí o schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společno
24/06/2009 Informace z valné hromady / Rozhodnutí o schválení řádné nekonsolidované účetní závěrky a řádné konsolido
24/06/2009 Informace z valné hromady / Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2008
24/06/2009 Informace z valné hromady / Změny ve složení dozorčí rady společnosti�
13/07/2009 Doplňující informace k právnímu sporu mezi Agrobanka Praha, a.s. v likvidaci proti CHEMOPETROL, a.s. a U
13/07/2009 Dopad červnové odstávky etylénové jednotky v Litvínově a prodloužené odstávky v rafinérii v Kralupech
24/07/2009 Změna data publikace vybraných provozních údajů a finančních výkazů společnosti UNIPETROL, a.s. za druh
24/07/2009 Změna podílu na hlasovacích právech společnosti Unipetrol, a.s.
28/07/2009 Odhad vybraných provozních údajů skupiny Unipetrol za druhé čtvrtletí roku 2009
31/08/2009 Zveřejnění konsolidované půlroční zprávy společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2009 
31/08/2009 Finanční výsledky skupiny Unipetrol za 6M 2009
07/09/2009 Změna podílu na hlasovacích právech společnosti UNIPETROL, a.s.
17/09/2009 Změna data publikace odhadu vybraných provozních údajů společnosti UNIPETROL, a.s. (tzv. trading stateme
18/09/2009 Mimořádná odstávka etylénové jednotky v Litvínově v září 2009



23/10/2009 Odhad vybraných provozních údajů skupiny Unipetrol za třetí čtvrtletí roku 2009
30/10/2009 Změny ve složení dozorčí rady a představenstva společnosti UNIPETROL, a.s.
03/11/2009 Doplňující informace k výroční zprávě unipetrol, a.s. za rok 2008
13/11/2009 Finanční výsledky skupiny Unipetrol za 9M 2009
24/11/2009 Mimořádná valná hromada 
10/12/2009 Změny ve složení představenstva společnosti UNIPETROL, a.s.
10/12/2009 Informace z valné hromady / Rozhodnutí o změně stanov společnosti
10/12/2009 Informace z valné hromady / Jmenování výboru pro audit
10/12/2009 Informace z valné hromady / Změny ve složení dozorčí rady společnosti 
11/12/2009 Česká Rafinérská vypověděla smlouvu o přepravě a skladování ropy s MERO ČR
23/12/2009 Výplata úroků z dluhopisů
12/01/2010 Finanční kalendář společnosti Unipetrol, a.s. na rok 2010
02/02/2010 Odhad vybraných provozních údajů skupiny Unipetrol za čtvrté čtvrtletí roku 2009
25/02/2010 Finanční výsledky skupiny Unipetrol za 12M 2009
24/03/2010 Podepsání smlouvy o prodeji a koupi akcií společnosti Celio a.s.
24/03/2010 Změna data publikace auditovaných finančních výkazů společnosti Unipetrol za rok 2009
14/04/2010 Vypořádání prodeje akcií podle smlouvy o prodeji a koupi akcií ve společnosti Celio, a.s.
29/04/2010 Auditovaná konsolidovaná výroční zpráva 2009
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