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Zarząd Spółki Platige Image S.A. (Emitent) niniejszym informuje, że w treści raportu jednostkowego i 

skonsolidowanego za czwarty kwartał 2012 r. zostały pomyłkowo podane błędne informacje w części opisowej 

dotyczącej „Przychodów ze sprzedaży”  na stronie 14 w akapicie 2 i 3. 

 

BYŁO: 

 

„W okresie 2012 roku Grupa uzyskała 23,5 mln zł ze sprzedaży dla klientów krajowych, co stanowi 52,0% ogółu 

przychodów. W okresie 2011 roku sprzedaż krajowa wyniosła 24,3 mln zł i stanowiła 71,3% ogółu przychodów. 

Wartość sprzedaży na rynku krajowym w 2012 roku zmniejszyła się o 3,3% 

w porównaniu do 2011 roku m.in. z powodu koncentracji grupy na obsłudze zleceń zagranicznych. Wartość 

sprzedaży na rynkach zagranicznych zwiększyła się aż o 11,9 mln zł z 9,8 mln zł w 2011 do 21,7 mln w 2012 

roku. W okresie 2012 roku udział sprzedaży eksportowej wyniósł 48%, przy czym z kwartału na kwartał 

wzrastał, a w IV kwartale 2012 roku wyniósł on aż 66%. 

 

Istotnymi czynnikami, które wpłynęły na wartość przychodów ze sprzedaży wypracowanych przez Grupę 

Kapitałową Platige Image w IV kwartale 2012 roku były: 

1) w zakresie eksportu realizacja zleceń na Bliskim Wschodzie(Katar, Dubaj) i kontynuacja zwiększania obrotów 

na rynku USA oraz 

2) spadek sprzedaży na rynku krajowym, wynikający ze słabszej koniunktury gospodarczej w Polsce.” 

 

PO KOREKCIE (tekst prawidłowy):  

 

„W okresie 2012 roku Grupa uzyskała 25,9 mln zł ze sprzedaży dla klientów krajowych, co stanowi 57% ogółu 

przychodów. W okresie 2011 roku sprzedaż krajowa wyniosła 24,3 mln zł i stanowiła 71,3% ogółu przychodów. 

Wartość sprzedaży na rynku krajowym w 2012 roku zwiększyła się o 6,2% w porównaniu do 2011 roku. Wartość 

sprzedaży na rynkach zagranicznych zwiększyła się aż o 9,6 mln zł z 9,8 mln zł w 2011 do 19,4 mln w 2012 roku. 

W okresie 2012 roku udział sprzedaży eksportowej wyniósł 43%, a w IV kwartale 2012 roku wyniósł on aż 48%. 

 

Istotnymi czynnikami, które wpłynęły na wartość przychodów ze sprzedaży wypracowanych przez Grupę 

Kapitałową Platige Image w IV kwartale 2012 roku był rozwój eksportu na Bliskim Wschodzie (Katar, Dubaj) i 

kontynuacja zwiększania obrotów na rynku USA.” 

 

Jednocześnie emitent przekazuje skorygowany raport kwartalny w osobnym raporcie. 

 

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: 

 

Jarosław Sawko - Wiceprezes Zarządu 

 

Arkadiusz Dorynek - Członek Zarządu 


