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Skrócona nazwa emitenta
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Temat

Zmiana terminu przekazania raportu rocznego skonsolidowanego za 2021 rok

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Novavis Group S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż zmianie uległ określony w raporcie bieżącym nr 
2/2022 z dnia 27 stycznia 2022 roku termin publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2021. 

Zgodnie z pierwotnie opublikowanym harmonogramem, termin publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 
rok 2021 został wyznaczony na dzień 29 kwietnia 2022 roku. Emitent niniejszym informuje, że termin publikacji 
skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2021 roku został przesunięty na dzień 30 kwietnia 2022 roku. 
Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku nie ulegają zmianie.

Zarząd Spółki wyjaśnia, że sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe powinno być sporządzone w formacie XHTML oraz zawierać tagowanie 
w standardzie iXBRL. W związku ze złożonością skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2021 oraz 
dokonanymi korektami skonsolidowanych wyników finansowych za rok 2020 (wynikającymi z zalecenia Urzędu 
Komisji Nadzoru Finansowego, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 4/2022 z dnia 3 lutego 2022 
roku), zaobserwowano szereg błędów przy tworzeniu plików, w szczególności w zakresie prezentacji danych w 
opracowywanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2021. Tym samym proces uległ 
spowolnieniu, a dokument nie przeszedł walidacji w zakładanym przez Spółkę terminie, w wyniku czego 
Emitentowi nie udało się w pierwotnie zakładanym terminie przekazać sprawozdania skonsolidowanego za 2021 
rok. 

Zarząd Spółki jednocześnie informuje, że jednostkowy raport roczny za rok 2021 został opublikowany w dniu 29 
kwietnia 2022 roku, zgodnie z harmonogramem. Sprawozdanie skonsolidowane zostało opublikowane w dniu 30 
kwietnia 2022 roku, zgodnie z treścią niniejszego komunikatu.

Podstawa prawna: 
§ 80 ust. 2 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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