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Temat

Korekta informacji nt.liczby akcji wskazanych w raporcie za III kwartał 2017 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Zakładów Urządzeń Kotłowych "STAPORKÓW" S. A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w formularzu ESPI 
raportu (SA-Q) za III kwartał 2017 r. omyłkowo wskazano (a następnie wykorzystano do dalszych przeliczeń), iż 
liczba akcji składających się na kapitał zakładowy Spółki na dzień 30 września 2017 roku obejmuje 4.503.790 
akcji podczas gdy poprawna liczba akcji wynosi 6.503.790.
Poniżej zamieszczono zestawienie skorygowanych pozycji formularza ESPI.
1)    wybrane dane finansowe
3 kwartały narastająco 2017 w tys. zł
-  XV. Liczba akcji - było „4503790” winno być „6 503 790”
- XVI. Zysk ( strata) na jedna akcję - było „(-) 0,35” winno być „(-) 0,24”
- XVII. Wartość księgowa na jedna akcję - było „4,59” winno być „3,18”
3 kwartały narastająco 2017 w tys. EUR
- XV. Liczba akcji – było „4503790” winno być „6 503 790”
- XVI. Zysk ( strata) na jedna akcję – było „(-) 0,085” winno być „(-) 0,06”
- XVII. Wartość księgowa na jedna akcję – było „1,07” winno być „0,74”
2)    bilans pasywa stan na 2017-09-30
- Liczba akcji ( w szt.)  - było „4503790” winno być „6 503790”
- Wartość księgowa na 1 akcję ( w zł) – było „4,59” winno być „3,18”
3)    rachunek zysków i strat
Stan 3 kwartał 2017 okres od  2017-07-01 do2017-09-30
- średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) - było „4 503 790” winno być „5 329 877”
- średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - było „0” winno być „5 329 877”        
- zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)  - było „0,43” winno być „0,30”
Stan 3 kwartały 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
- średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) – było „4 503 790” winno być „4 782 178”
- średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - było „0” winno być „4 782 178”    
- zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) – było”(-) 0,35” winno być „(-) 0,24”
Ponadto w pliku „Informacja_dodatkowa_III_kw-2017” w tabeli zawierającej wybrane dane finansowe dokonuje 
się w wierszach „XV. Liczba akcji (w szt.)”, „XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)”, „XVII. Wartość 
księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)”, korekty w zakresie analogicznym do opisanych powyżej zmian 
wprowadzonych w formularzu ESPI. 

W pozostałym zakresie treść ww. raportu pozostaje poprawna i nie wymaga dalszych zmian.
Spółka niezwłocznie opublikuje skorygowany raport za III kwartał 2017 r. uwzględniający wskazane powyżej 
korekty.
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PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2017-12-12 Jacek Weremiej Prezes Zarządu

2017-12-12 Grzegorz Pasturczak Wiceprezes Zarządu
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