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Raport półroczny za I półrocze 2012 roku - Korekta raportu EBI nr 11/2012
Zarząd Nettle S.A. ("Spółka"," Emitent") z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w raporcie
nr 11/2012 w wyniku omyłki pisarskiej zamieszczono nieprawną treść Oświadczania
Emitenta. Uzupełnienia wymaga również informacja dotycząca podstawy braku konsolidacji
spółki zależnej wchodzącej w skład grupy kapitałowej Emitenta.
W związku z czym poniżej Spółka prezentuje poprawione treści raportu półrocznego oraz
przekazuje skorygowany Raport półroczny za I półrocze 2012 roku:
Było:
Zarząd Nettle S.A. oświadcza, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą półroczne sprawozdanie
finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami
rachunkowości, odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuacje majątkową i
finansową Spółki i jej wynik finansowy oraz że półroczne sprawozdanie z działalności Spółki
zawiera prawdziwy obraz jej sytuacji.
Jest:
Zarząd Nettle S.A. oświadcza, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą półroczne skrócone
sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z
obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy,
rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy, oraz że
półroczne sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz jej rozwoju i
osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.
Dodano:
Emitent nie konsoliduje sprawozdań finansowych, ponieważ stosuje, na podstawie Art. 58 ust.
1 Ustawy o Rachunkowości, zwolnienie fakultatywne jednostki zależnej z konsolidacji ze
względu na nieistotne dane finansowe.
Pozostałe informacje nie uległy zmianie.
Podstawa prawna: § 11 pkt 1 Załącznik nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
"Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów
finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".
Osoby reprezentujące Spółkę:
Paweł Szewczyk - Prezes Zarządu
Rafał Blum - Członek Zarządu
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