
RB 11 2019PATENTUS S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2019 K

Data sporządzenia: 2020-03-24

Skrócona nazwa emitenta

PATENTUS S.A.

Temat

Korekta informacji w zakresie oznaczenia stron umowy znaczącej  

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Patentus S.A. "Emitent" informuje, iż w raporcie bieżącym nr 11/2019 z 15 kwietnia 2019 r. dotyczącym 
zawarcia znaczącej umowy z FAMUR S.A. nastąpiła omyłka, polegająca na nieprawidłowym wskazaniu oznaczeń  
stron, tj. „Zamawiającego” i „Wykonawcy”. 

Zamiast: „Zarząd spółki PATENTUS S.A. („Spółka”, „Emitent”, „Wykonawca”)  informuje, iż w dniu 15.04.2019 roku 
wpłynęła do Spółki podpisana umowa PAT 19.014-99 („Umowa”) zawarta pomiędzy Emitentem a FAMUR S.A. 
(„Zamawiający”) z siedzibą w Katowicach z dnia 01.04.2019 roku.”

Powinno być: „Zarząd spółki PATENTUS S.A. („Spółka”, „Emitent”, „Zamawiający”)  informuje, iż w dniu 15.04.2019 
roku wpłynęła do Spółki podpisana umowa PAT 19.014-99 („Umowa”) zawarta pomiędzy Emitentem a FAMUR 
S.A. („Wykonawca”) z siedzibą w Katowicach z dnia 01.04.2019 roku”

Tym samym, dokonuje się korekty ww. raportu bieżącego, poprzez prawidłowe wskazanie, że stronami znaczącej 
umowy objętej raportem bieżącym 11/2019 są PATENTUS S.A. jako Zamawiający i FAMUR S.A. jako Wykonawca.

Pozostałe informacje opisane w raporcie bieżącym 11/2019 pozostają bez zmian.

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe; §15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa 
niebędącego państwem członkowskim.
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