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Informacja o okresach zamkniętych w 2022 roku 

 

 

"Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) niniejszym informuje o następujących 
okresach zamkniętych* związanych z publikowanymi przez Spółkę raportami okresowymi  
w 2022 roku: 

 

Lp. Rodzaj raportu Data 

publikacji 

Długość 
okresu 

zamkniętego 

Termin obowiązywania 
okresu zamkniętego 

1. Jednostkowy raport roczny  

za rok obrotowy 2021 

25.03.2022r. 30 dni 23.02.2022r. – 25.03.2022r. 

2. Skonsolidowany raport roczny 

za rok obrotowy 2021 

25.03.2022r. 30 dni 23.02.2022r. – 25.03.2022r. 

3. Skonsolidowany raport  

za I kwartał 2022 roku 

20.05.2022r. 30 dni 20.04.2022r. – 20.05.2022r. 

4. Skonsolidowany raport  

za I półrocze 2022 roku 

26.08.2022r. 30 dni 27.07.2022r. – 26.08.2022r. 

5. Skonsolidowany raport  

za III kwartał 2022 roku 

18.11.2022r. 30 dni 19.10.2022r. – 18.11.2022r. 

 

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.  

w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 173, str. 1, dalej 

„Rozporządzenie MAR”) wprowadza pojęcie „okresu zamkniętego”. Zgodnie z treścią art. 19 ust. 11 
Rozporządzenia MAR osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może dokonywać żadnych 
transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących 
akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych  
z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem 
śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które emitent 
ma obowiązek podać do wiadomości publicznej zgodnie z: a) przepisami systemu obrotu, w którym 
akcje emitenta są dopuszczone do obrotu; lub b) prawem krajowym. 

 

Spółka wskazuje, że art. 19 ust. 12 wprowadza mechanizm umożliwiający Spółce w okolicznościach 

wskazanych w Rozporządzeniu MAR zezwolić osobie pełniącej obowiązki zarządcze na dokonywanie 

transakcji na jej rachunek lub na rachunek strony trzeciej w trakcie okresu zamkniętego 

 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z treścią Rozporządzenia MAR, osobom mającym dostęp do 
informacji poufnej zakazane jest przed jej opublikowaniem, w szczególności: 
1. wykorzystywanie informacji poufnych lub usiłowanie wykorzystywania informacji poufnych; 

2. rekomendowanie innej osobie lub nakłanianie jej do wykorzystywania informacji poufnych; lub 

3. bezprawne ujawnianie informacji poufnych. 
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