
Zoznam zverejnených informácií za predchádzajúcich 12 mesiacov*

názov emitenta: I.D.C. Holding, a.s.

IČO: 35 706 686

adresa emitenta: Drieňová 3, 821 01 Bratislava

predmet informácie: dátum  dátum dátum sprístupnenia dátum

predloženia BCPB predloženia NBS na internetovej stránke emitenta zverejnenia oznamu v tlači

zverejnenie emisných podmienok

cenných papierov

zverejnenie oznámenia o omeškaní

s vyplácaním výnosov dlhopisov

zverejnenie oznámenia o omeškaní

so splácaním menovitej hodnoty

dlhopisov

zverejnenie prospektu cenných 

papierov po jeho schválení v NBS

zverejnenie dodatku k prospektu 

po jeho schválení v NBS

oznámenie o konaní valného zhromaždenia

vymenovanie člena predstavenstva

alebo dozornej rady

zmena členov riadiacich orgánov (zánik alebo 

vzdanie sa členstva v predstavenstve alebo alebo vzdanie sa členstva v predstavenstve alebo 

dozornej rade)

zverejnenie polročnej správy 31.8.2011 (Polročná finančná správa za I. polrok 2011) 31.8.2011 (Polročná finančná správa za I. polrok 2011) 31.8.2011 31.8.2011 (Hospodárske noviny - zverejnenie polročnej správy 2011)

zverejnie ročnej správy 27.4.2012 (Ročná finančná správa za rok 2011) 27.4.2012 (Ročná finančná správa za rok 2011) 27.4.2012 27.4.2012 (Hopodárske noviny - zverejnenie ročnej správy 2011)

oznámenie o výsledkoch valného 3.6.2011 (RVZ - výsledky)

zhromaždenia

zmena akcionárskej štruktúry

zmena podielu na základnom

imaní v inej spoločnosti

oznámenie o začatí významného

súdneho sporu

zmena zakladateľskej listiny alebo stanov

rozhodnutie o zlúčení, splynutí  

alebo rozdelení spoločnosti 

závažné organizačné zmeny

významné zmeny v obchodných,

výrobných, alebo odbytových

podmienkach

iné (napr. predbežné vyhlásenie 13.5.2011 (Štvrťročná správa k 31.3. 2011) 13.5.2011 (Štvrťročná správa k 31.3.2011) 13.5.2011 13.5.2011 (Hospodárske noviny - sprístupnenie Štvrťročnej správy k 31.3.2011)

riadiaceho orgánu emitenta podľa §36 15.11.2011 (Štvrťročná správa k 30.9.2011) 15.11.2011 (Štvrťročná správa k 30.9.2011) 15.11.2011 15.11.2011 (Hospodárske noviny - sprístupnenie Štvrťročnej správy k 30.9.2011)  

zákona o burze, predčasné splatenie

dlhopisov podľa § 37c zákona o burze,

oznámenie o mene obchodníka 

s cennými papiermi, ktorý vykoná splácanie

istiny a výnosov z dlhopisov)

* - Dokument so zoznamom zverejnených informácií bol spracovaný za obdobie od 1.5.2011 do 1.5.2012  


