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Temat: Korekta raportu bieżącego nr 4/2017 - wstępne dane finansowe Konsorcjum Stali 

S.A. z siedzibą w Zawierciu za rok 2016 r.  

 

Podstawa prawna: 

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne 

 

Treść raportu: 

Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu (zwany dalej „Emitentem”) informuje, 

że w raporcie bieżącym nr 4/2017 z dnia 14 marca 2017 roku dotyczącym wstępnych danych 

finansowych Emitenta za rok 2016 wskutek omyłki pisarskiej błędnie podano, że wynik 

finansowy netto Emitenta za rok 2016 w stosunku do roku poprzedniego wzrósł o 24 764 zł 

podczas gdy wzrost ten wyniósł 24 764 tys. zł. 

W związku z powyższym Emitent dokonuje sprostowania raportu bieżącego nr 4/2017 podając 

poniżej jego poprawną treść: 

 

„Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu (zwany dalej „Emitentem”) przekazuje 

informację o wstępnych, szacunkowych danych finansowych Emitenta za rok 2016 r.  

Jednostkowy przychód ze sprzedaży Emitenta za rok 2016 r. wyniósł 1 213 721 tys. zł co 

stanowi wzrost o 79 609 tys. zł w stosunku do roku poprzedniego.  

Jednostkowy wynik finansowy netto Emitenta za rok 2016 r. wyniósł 43 513 tys. zł co stanowi 

wzrost o 24 764 tys. zł w stosunku do roku poprzedniego.  

Zdaniem Zarządu wzrost wyników finansowych Emitenta jest następstwem właściwego 

wykorzystania przez Emitenta zmiennej sytuacji na rynku stali w roku 2016.  

Zarząd informuje, że przedstawione powyżej dane finansowe mają charakter wstępny. Z uwagi 

na trwający proces sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 

Kapitałowej Emitenta, na dzień publikacji niniejszego raportu, Emitent nie dysponuje 

wstępnymi wynikami skonsolidowanymi za rok 2016. Jednostkowe sprawozdanie finansowe 

Emitenta i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2016 

będzie podlegało badaniu przez biegłego rewidenta. Ostateczne zaudytowane dane finansowe 

zostaną przekazane do wiadomości publicznej zgodnie z terminami przekazywania raportów 

okresowych w 2017 r., o których mowa w raporcie bieżącym nr 2/2017 z dnia 27.01.2017 r.  
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