
 

Raport bieżący EBI nr 14/2021 

Tytuł: Korekta raportu okresowego SimFabric S.A. za III kwartał 2021 r. 

Treść raportu: 

 

Zarząd spółki SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent") niniejszym przekazuje do 

publicznej wiadomości korektę raportu okresowego za III kwartał 2021 roku, opublikowanego przez 

Emitenta raportem EBI nr 13/2021 z dnia 10 listopada 2021 roku. 

 

Korekta wynika z potrzeby dostosowania raportu do wymogów przygotowywanego Prospektu 

Emisyjnego oraz uzupełnienia omyłkowo wprowadzonych niektórych danych finansowych w 

skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, które zostały opublikowane przez Emitenta raportem 

EBI nr 13/2021. Korekty nie mają wpływu na raportowany wynik Emitenta, a jedynie są księgowym 

uzupełnieniem pod wymagany format Prospektu Emisyjnego z drobnymi uzupełnieniami. 

 

W przekazywanej korekcie raportu uzupełniono skonsolidowany rachunek zysków i strat o dane 

finansowe za okres od 1.01.2020 r. do 30.09.2020 r. 

 

W raporcie poprawiona została wartość przychodów skonsolidowanych za okres od 1.01.2020 r. do 

30.09.2020 r. (w tys. PLN) 

Z omyłkowo wpisanych: 4775 tys. zł 

Na poprawne: 4781 tys. zł 

 

W raporcie poprawiona została wartość przychodów skonsolidowanych za okres od 1.01.2020 r. do 

30.09.2020 r. (w tys. EUR) 

Z omyłkowo wpisanych: 1073 tys. EUR 

Na poprawne: 1074 tys. EUR 

 

 

W raporcie poprawiona została treść komentarza emitenta do wartości przychodów 

skonsolidowanych za okres od 1.01.2021 r. do 30.09.2021 r. dotycząca skonsolidowanych 

przychodów za okres od 1.01.2020 r. do 30.09.2020 r. 

 

Z omyłkowo wpisanych: Po trzech kwartałach 2021 r. Grupa Kapitałowa wypracowała przychody 

równe 7.821 tys. zł, w analogicznym okresie ubiegłego roku pozycja ta wyniosła 4.775 tys. zł, co 

oznacza wzrost o 63% r/r. 

 

Na poprawne: Po trzech kwartałach 2021 r. Grupa Kapitałowa wypracowała przychody równe 7.821 

tys. zł, w analogicznym okresie ubiegłego roku pozycja ta wyniosła 4.781 tys. zł, co oznacza wzrost o 

63% r/r. 

 

 



W przekazywanej korekcie raportu poprawiono treść rozdziału „Informacje o niespłaconych  

kredytach, pożyczkach  lub o naruszeniu postanowień umowy pożyczki, w odniesieniu do których 

nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego” na stronie 28. 

 

Uzupełniono informację o wykazaną w zestawieniu finansowym nie spłaconą pożyczkę ze spółki 

zależnej Blind Warrior Sp. z o.o. dla Emila Leszczyńskiego w wysokości 2060 zł, która w całości została 

spłacona 7.12.2021 roku. 

 

Z omyłkowo wpisanej treści: 

Spółka w III kwartale 2021 roku nie była stroną żadnych umów kredytowych lub pożyczkowych. 

Spółka nie posiadała zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30 września 2021 roku. 

 

Na poprawną treść: 

Spółka w III kwartale 2021 roku miała jedną pożyczkę w wysokości 2060 zł udzieloną w dniu 

6.06.2021 spółce zależnej Blind Warrior Sp. z o.o. przez Emila Leszczyńskiego. 

 

 

 

W załączeniu do niniejszego raportu, Zarząd Spółki przekazuje skorygowaną treść raportu 

okresowego za III kwartał 2021 roku. Pozostała treść raportu pozostaje bez zmian. 

 

Podstawa prawna 

§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące 

i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". 

Osoby reprezentujące Emitenta  

• Julia Leszczyńska – Prezes Zarządu 

 


