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Korekta raportu kwartalnego za II kwartał 2020 roku oraz raportu kwartalnego za 
III kwartał 2020 roku. 
 
Zarząd Spółki ATC Cargo S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”, „Emitent”), informuje, że koryguje: 

− Załącznik nr 1 do raportu EBI RK 13/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 roku, stanowiący raport 
kwartalny Emitenta za II kwartał 2020 roku, 

− Załącznik nr 1 do raportu EBI RK 17/2020 z dnia 13 listopada 2020 roku, stanowiący 
raport kwartalny Emitenta za III kwartał 2020 roku. 

 
Dokonana w powołanych wyżej raportach kwartalnych korekta polega na zaprezentowaniu w 
pozycji 3. „Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe” danych finansowych narastająco 
odpowiednio za trzy kwartały i dwa kwartały w roku 2020 oraz w poprzednim roku obrotowym 
2019 w zakresie rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, 
rachunku przepływów pieniężnych, które to dane omyłkowo nie zostały zaprezentowane w 
pierwotnie opublikowanych raportach kwartalnych. 
 
Pozostałe elementy ww. raportów pozostają aktualne, a powstała omyłka dotyczy tyko 
prezentacji danych. Korekta nie wprowadza żadnych zmian w zakresie danych finansowych 
Emitenta, które zostały zaprezentowane w raporcie EBI RK 13/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 roku 
oraz raporcie EBI RK 17/2020 z dnia 13 listopada 2020 roku i w związku z tym nie ma żadnego 
wpływu na wyniki finansowe Emitenta. 
 
Uzupełnione we wskazanym zakresie raporty kwartalne Emitenta za II kwartał 2020 roku oraz za 
III kwartał 2020 roku stanowią odpowiednio załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do niniejszego 
raportu. 
 
Szczegółowe zestawienie korekt wprowadzonych do raportu kwartalnego Emitenta za II kwartał 
2020 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego raportu. 
 
Szczegółowe zestawienie korekt wprowadzonych do raportu kwartalnego Emitenta za III kwartał 
2020 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego raportu. 
 

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 spółkę: 

· Artur Jadeszko - Prezes Zarządu 

· Wiktor Bąk - Wiceprezes Zarządu 

 


