Aneks nr 2
z dnia 16 maja 2012 r.
do Prospektu spółki BARLINEK S.A.
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego
w dniu 27 kwietnia 2012 r.
Niniejszy aneks do Prospektu emisyjnego spółki BARLINEK S.A. został sporządzony w związku
z publikacją przez Emitenta w dniu 15 maja 2012 roku skróconego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za pierwszy kwartał 2012 roku.

Emitent wyjaśnia, Ŝe skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za okres
pierwszego kwartału 2012r., zakończony 31 marca 2012r., zostało przekazane do publicznej
wiadomości w dniu 15 maja 2012r. i zostało włączone aneksem do Prospektu poprzez odesłanie.
W opinii Emitenta, w pierwszym kwartale 2012r. nie zaistniały Ŝadne, istotnie odbiegające od tendencji
w zakresie sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej Emitenta i informacji w tym zakresie
przedstawionych w Prospekcie, zmiany w sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej. W opinii Emitenta
informacje finansowe zawarte w skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za okres
pierwszego kwartału 2012r. nie mają istotnego wpływu na ocenę Grupy Kapitałowej Emitenta.
W związku z powyŜszym w ocenie Emitenta wystarczającym jest włączenie danych zawartych
w skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za okres pierwszego kwartału 2012r.do
Prospektu przez odesłanie, nie jest natomiast zasadna aktualizacja części Prospektu opisującej
sytuację finansową Grupy.

Ponadto dokonano następujących aktualizacji:

Str. 19 pkt. 9 i str. 250-251 pkt. 24
Dodano tiret siódmy:
(…)
•

historycznym, niezbadanym i niepodlegającym przeglądowi skonsolidowanym sprawozdaniem
finansowym Emitenta za pierwszy kwartał 2012 roku,

Str. 211 pkt. 20.3
Na podstawie art. 28 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji
takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam, Emitent przez odniesienie zamieścił w
Dokumencie Rejestracyjnym skonsolidowane sprawozdania finansowe za lata 2008-2010,
skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2011 r. oraz skonsolidowane sprawozdanie
finansowe za czwarty kwartał 2011 r. (…)
Dodano: oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2012 r.

Str. 233 pkt. 20.4.3
Dodano:
(…)
Przedstawione w Prospekcie dane finansowe za pierwszy kwartał 2012 roku oraz porównywalne dane
finansowe za pierwszy kwartał 2011 roku nie zostały zbadane przez biegłego rewidenta ani nie zostały
poddane przeglądowi przez biegłego rewidenta.
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Str. 233 pkt. 20.5
Dodano:
(…)
Ostatnie opublikowane informacje finansowe obejmują skonsolidowane śródroczne sprawozdanie
finansowe za pierwszy kwartał 2012 roku i zostały włączone do niniejszego Dokumentu
Rejestracyjnego przez odniesienie na podstawie art. 22 ust. 2 Ustawy o ofercie i art. 28
Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie informacji zawartych
w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów
emisyjnych, oraz rozpowszechniania reklam.
Niezbadane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2012 roku sporządzone zgodnie z
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zostało opublikowane w raporcie
okresowym przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 15 maja 2012 r. Sprawozdanie to nie
zostało poddane przeglądowi przez biegłego rewidenta.
Sprawozdanie finansowe, o którym mowa powyŜej zostało podane do publicznej wiadomości w trybie
przekazania raportów okresowych i udostępnione są w Centrum Informacyjnym KNF w Warszawie Pl.
Powstańców Warszawy 1 oraz w serwisie elektronicznym ESPI. PowyŜszy raport udostępniony został
w siedzibie Emitenta oraz na stronie internetowej Emitenta pod adresem:
www.relacje.barlinek.com.pl/Raporty/Raporty_finansowe/2012/
Str. 233-234 pkt. 20.6
Po dacie swoich ostatnich sprawozdań finansowych zbadanych przez biegłego rewidenta
(półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2011 roku) Emitent
opublikował skonsolidowane sprawozdanie finansowe za trzeci kwartał 2011 roku oraz
skonsolidowane sprawozdanie finansowe za czwarty kwartał 2011 roku. (…)

Dodano:
oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2012 roku.
(…)
Sprawozdanie za pierwszy kwartał 2012 roku nie zostało zbadane przez biegłego rewidenta ani
poddane przeglądowi.

Dodano kolejny wiersz w tabeli:
Śródroczne informacje finansowe za rok 2012
5

Skrócone skonsolidowane kwartalne sprawozdanie
finansowe Grupy Barlinek SA za I kwartał 2012 roku,
które nie podlegało badaniu biegłego rewidenta.

15 maja 2012

www.relacje.barlinek.com.pl/Raporty
/Raporty_finansowe/2012/
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