Raport bieżący nr 31/2020 z dnia 07.10.2020 r.
Temat:
Korekta skonsolidowanego raportu śródrocznego za I półrocze 2020 r. – PS 2020
Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. ("Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości
korektę skonsolidowanego raportu półrocznego PS 2020 podanego do wiadomości publicznej w dniu
30 września 2020 r.
Zarząd Emitenta wyjaśnia, że publikując w/w Raport, nie zamieścił Opinii Rady Nadzorczej odnoszącej
się do wyrażonego przez firmę audytorską w raporcie z przeglądu półrocznego skróconego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego wniosku z zastrzeżeniami, wniosku negatywnego albo
odmowy wyrażenia wniosku o półrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
Jednocześnie, w związku z tym, że w pierwotnie publikowanym sprawozdaniu PS 2020, w
Sprawozdaniu zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za okres
półrocza 2020 r. nie były czytelne tabele na stronie 8, zamieszczono skorygowane, czytelne tabele.
Niniejszym brak i niedociągnięcie zostały uzupełnione, a skorygowane półroczne skrócone
skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostaje umieszczone w raporcie okresowym.
Pozostała zawartość Skonsolidowanego raportu półrocznego PS 2020 r. pozostaje bez zmian.
W załączeniu przesyłamy Opinię Rady Nadzorczej spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. odnoszącą się
do podstawy odmowy sformułowania wniosku wyrażonej w sprawozdaniu niezależnego biegłego
rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Szczegółowa podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. z
dnia 22 lutego 2019 roku, Dz. U. z 2019 r. poz. 623, z późn. zm.) w zw. z § 15 ust. 4 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 (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) – informacje bieżące i okresowe.
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