
 

Kalendář plnění informačních povinností pro emitenty akcií, přijatých k obchodování na 

regulovaném trhu organizovaném společností RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s. 

pro rok: _____________ 

Název emitenta: 

Sídlo: 

LEI emitenta: 

Kontaktní osoba (jméno, příjmení, funkce): 

E-mail: 

Tel.: 

Informace uveřejňované emitentem1  Způsob zveřejnění2 Předpokládané 
datum zveřejnění 

Prospekt akcií    

Předběžné hospodářské výsledky   

Výroční zpráva   

Mezitímní zpráva za 1. čtvrtletí - nekonsolidovaná   

Mezitímní zpráva za 1. čtvrtletí - konsolidovaná   

Pololetní zpráva - nekonsolidovaná   

Pololetní zpráva - konsolidovaná   

Mezitímní zpráva za 3. čtvrtletí - nekonsolidovaná   

Mezitímní zpráva za 3. čtvrtletí - konsolidovaná   

Řádná valná hromada   

Rozhodný den pro uplatnění práva na dividendy   

První den výplaty dividendy   

Ostatní (např. stanovy a jejich změny)   

____________________ 

1 V případě, že emitent nesestavuje a nezveřejňuje předmětné výsledky, nechte pole prázdné.  
2 Internetové stránky emitenta a/nebo jiné veřejně dostupné zdroje. 

  
Datum a podpisy oprávněných osob 
 
Jméno a příjmení:     Jméno a příjmení: 
 
Funkce:      Funkce: 
 
Datum:       Datum: 
 
 
Podpis a razítko:     Podpis a razítko: 
 

 



 

 

Calendar of disclosure duties for the issuers of shares admitted for trading on regulated 

market organized by RM-SYSTÉM, Czech Stock Exchange a.s. 

 

For the year: _____________ 

 

Registered Company Name: 

Legal address: 

LEI Code: 

Contact Information (Calendar completed by) 

First / Last Name, Job Role: 

E-mail: 

Telephone: 

Information published by the issuer1 Publication source2 Expected date of 
publication 

Prospectus   

Preliminary financial results (profit/loss)   

Annual report   

Interim report for 1st quarter - non-consolidated   

Interim report for 1st quarter - consolidated   

Semi-annual report - non-consolidated   

Semi-annual report - consolidated   

Interim report for 3rd quarter - 
non-consolidated 

  

Interim report for 3rd quarter - 
consolidated 

  

Regular General Meeting   

The decisive day for exercising the right to 
dividends   

  

First day of dividend payment   

Other (e.g. Articles of Association)   

 

____________________ 

1 If the issuer does not compile and publish the results in question, it leaves the field blank. 
2 Issuer's website or other publicly available sources. 

 
Date and Authorised signature(s) 
 
Name:       Name: 
 
Title:       Title: 
 
Date and place:      Date and place: 
 
 
Company stamp:     Company stamp: 


