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Temat

Korekta raportów okresowych za rok 2016 i 2017 

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informacje bie¿¹ce i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. („Spółka”) informuje, że Spółka dokonuje korekty dwóch raportów 

okresowych:

1. raportu rocznego za 2016 r. opublikowanego w dniu 27 kwietnia 2017 r. 

2. raportu rocznego za 2017 r. opublikowanego w dniu 26 kwietnia 2018 r.

Oba raporty roczne są korygowane w zakresie  oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego, poprzez 

ujednolicenie informacji o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego prezentowanej w raportach rocznych z  treścią 

zamieszczonej na stronie internetowej spółki „Informacji na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i 

zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 z dnia 8 czerwca 2016 r.” (link: 

https://www.debica.com.pl/wysiwyg/GPW_dobre_praktyki_DE%CC%A8BICA.pdf). Ponadto, w odniesieniu do 

raportu rocznego 2017 r. Spółka uwzględniła w skorygowanym raporcie rocznym w uzasadnieniu informacji o 

stosowaniu zasad ładu korporacyjnego informację o wejściu w życie przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o 

biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. 

W rezultacie opisanych powyżej korekt pierwotny tekst każdego z korygowanych raportów rocznych w pierwszej 

części rozdziału 12 - „Zasady ładu korporacyjnego” [(str. 69 raportu rocznego za 2016 r. (plik „SA-R 2016”) oraz str. 

75-76 raportu rocznego za 2017 r. (plik „SA-R 2017”), do sekcji „Opis zasad dotyczących powoływania i 

odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawa do podejmowania decyzji o emisji 

lub wykupie akcji, oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących emitenta i ich 

komitetów”)] oraz Oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego (str. 75 raportu rocznego za 2016 r. oraz str. 

111-112 raportu rocznego za 2017 r.) zostaje zastąpiony nowym tekstem (str. 81-83 oraz 89-91 skorygowanego 

raportu rocznego za 2016 r. oraz str. 82-84 oraz 123-125 skorygowanego raportu rocznego za 2017 r.).

Pozostała treść Raportów Rocznych za 2016 r. oraz 2017 r. pozostaje bez zmian, za wyjątkiem aktualizacji 

numerów stron.

Skorygowane raporty okresowe za rok 2016 i 2017 Spółka przekaże niezwłocznie systemem ESPI.

Szczegółowa podstawa prawna: § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie 

informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 

uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 

członkowskim.
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