Raport bieŜący nr 6/2008
(czwartek, 29 stycznia 2009 r.)
Podstawa prawna : Art. 65 pkt 1 Ustawy o ofercie.

Wykaz raportów opublikowanych przez Spółkę w
roku 2008
Zarząd AB S.A. działając na podstawie art. 65 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu
oraz o spółkach publicznych, przekazuje wykaz informacji bieŜących i okresowych
opublikowanych przez Spółkę w roku 2007.
Raporty bieŜące:
1/2008 – Wykaz raportów opublikowanych przez spółkę w roku 2007 [16-01-08]
2/2008 – Przestrzeganie ładu korporacyjnego [22-01-08]
3/2008 – Zawiadomienie o spadku łącznego zaangaŜowania na WZA [01-02-08]
4/2008 – Wykaz raportów opublikowanych przez spółkę w roku 2007. Korekta do raportu 1/2008
[11-02-08]
5/2008 – Zawiadomienie o spadku łącznego zaangaŜowania na WZA [13-02-08]
6/2008 – Zawarcie umowy znaczącej [02-04-08]
7/2008 – Wypowiedzenie umowy znaczącej [05-05-08]
8/2008 – Korekta raportu kwartalnego [13-05-08]
9/2008 – Zawarcie umowy znaczącej [02-06-08]
10/2008 – Rezygnacja osoby zarządzającej z pełnionej funkcji [06-06-08]
11/2008 – Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy [17-07-08]
12/2008 – Zawarcie umowy znaczącej [05-08-2008]
13/2008 – Projekt uchwał na nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki [08-0808]
14/2008 – Lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w WZA Spółki [18-08-08]
15/2008 – Uchwała podjęta na NWZA [20-08-08]
16/2008 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA [20-08-08]
17/2008 – Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego [22-08-08]
18/2008 – Rezygnacja osoby zarządzającej z pełnionej funkcji [26-08-08]
19/2008 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA – korekta [0809-08]
20/2008 – Terminy przekazywania przez Spółkę raportów w roku obrotowym 2008-2008 [08-0908]
21/2008 – Nabywanie przez Spółkę akcji własnych [08-09-08]
22/2008 – Przystąpienie do Programu Wspierania Płynności [30-09-08]
23/2008 – Zgłoszenie zamiaru przekroczenia granicy 25% średniej dziennej wielkości obrotu
akcjami przy nabywaniu akcji własnych [17-11-08]
24/2008 – Realizacja Programu nabycia akcji własnych [28-11-08]
25/2008 – Zawarcie umowy znaczącej [02-12-08]

26/2008 – Realizacja Programu nabycia akcji własnych [05-12-08]
27/2008 – Zestawienie kontraktów walutowych oraz rynkowych [09-12-08]
28/2008 – Realizacja programu nabycia akcji własnych [12-12-08]
29/2008 - Zwołanie WZA Spółki [17-12-08]
30/2008 - Realizacja programu nabycia akcji własnych [19-12-08]
31/2008 - Powołanie Członka Zarządu [19-12-08]
32/2008 – Projekt uchwał na WZA [22-12-08]
Raporty okresowe:
Skonsolidowany raport kwartalny za okres 01-10-07 do 31-12-07 [14-02-08]
Skonsolidowany raport kwartalny za okres 01-01-08 do 31-03-08 [15-05-08]
Skonsolidowany raport kwartalny za okres 01-04-08 do 30-06-08 [26-08-08]
Skonsolidowany raport kwartalny za okres 01-07-08 do 30-09-08 [14-11-08]
6/2008 Raport roczny SA-R 2007/2008 za okres obrotowy 2007/8 obejmujący okres od 01-01-2007
do 30-06-2008 oraz za poprzedni rok obrotowy 2006 obejmujący okres od 01-01-2006 do 31-12-2006
[24-11-08]

