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Skrócona nazwa emitenta

PATENTUS S.A.

Temat

Korekta skonsolidowanego raportu rozszerzonego za III kwartał 2021 roku oraz danych w tabeli ESPI

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Patentus S.A. („Spółka”) informuje, że w związku z omyłką pisarską oraz błędami rachunkowymi 
znajdującymi się w jednostkowym sprawozdaniu finansowym PATENTUS S.A. oraz skonsolidowanym 
sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. za III kwartał 2021 roku, dokonuje korekty Raportu 
kwartalnego za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2021 roku poprzez aktualizację jego treści. 
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że korekta nie ma wpływu na sumę bilansową oraz wynik finansowy 
Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. za III kwartał 2021 r.

Dokonano korekty następujących błędów: 

zakresie "Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej" - uzupełniono dane w zakresie amortyzacji w 
okresie 3 miesięcy od 01.07.2021 do 30.09.2021;

pieniężnych;

pieniężnych” w okresie 9 miesięcy i 3 miesięcy 2020 roku wprowadzono poprawne dane w miejsce omyłkowo 
wskazanych danych z okresu 9 miesięcy i 3 miesięcy 2019 roku;

2020 roku w tys. PLN i EUR wprowadzono poprawne dane w miejsce omyłkowo wskazanych danych z okresu 9 
miesięcy i 3 miesięcy 2019 roku.

Powyższe dane skorygowano również w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej 
PATENTUS S.A.  

Jednocześnie Zarząd informuje, że dokonuje korekty danych finansowych w tabeli ESPI za okres od 01.01.2020 
roku do 30.09.2020 roku w tys. PLN i EUR zamieszczonej w raporcie za III kwartał 2021, z uwagi na błąd w 
powyższych danych. 

W pozostałym zakresie dane zawarte w sprawozdaniu jednostkowym oraz skonsolidowanym nie uległy zmianie, a 
skorygowany Raport okresowy kwartalny skonsolidowany za III kwartał 2021 r. opublikowany zostanie w dniu 
dzisiejszym.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

§ 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i 
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
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