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RAPORT BIEŻĄCY NR 2/2023 

Warszawa, 19 stycznia 2023 r. 

Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku – 

aktualizacja terminu publikacji raportu rocznego za 

2022 rok 
 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2023 dotyczącego terminów publikacji raportów okresowych 

w 2023 roku, Zarząd XTB S.A. („Spółka”) informuje, iż raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 

2022 rok zostaną opublikowane w dniu 23 marca 2023 r., zamiast jak wskazano w ww. raporcie 

bieżącym w dniu 9 marca 2023 r.  

Terminy publikacji pozostałych raportów okresowych w 2023 roku pozostają bez zmian. 

Poniżej Spółka przekazuje aktualne terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku: 

I. Skonsolidowane raporty kwartalne: 

• za I kwartał 2023 roku – 8 maja 2023 r. 

• za III kwartał 2023 roku – 8 listopada 2023 r. 

II. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2022 rok – 23 marca 2023 r. 

III. Skonsolidowany raport za I półrocze 2023 roku – 18 sierpnia 2023 r. 

Jednocześnie Spółka informuje, że: 

• zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie 

informacji bieżących i okresowych [...] ["Rozporządzenie"] nie będzie publikowała 

skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 roku oraz skonsolidowanego 

raportu kwartalnego za II kwartał 2023 roku; 

• zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia będzie przekazywała skonsolidowane raporty kwartalne 

za I i III kwartał 2023 roku zawierające kwartalną informację finansową jednostki dominującej  

i nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za te okresy 

sprawozdawcze; 

• zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia nie będzie publikowała jednostkowego raportu 

półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone 

skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do 

badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową. 

 
 
 
Podstawa prawna: 

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe. 


