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Treść raportu:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w związku z problemami technicznymi systemu 
informatycznego ePUAP, pomimo podjęcia przez Emitenta działań trwających do późnych godzin nocnych 
mających na celu usunięcie powyższych skutków, sprawozdania finansowe Emitenta oraz Grupy Kapitałowej 
Emitenta za 2018 rok, a także sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej oraz Raport Zrównoważonego 
Rozwoju za 2018 rok  nie zostały w dniu 28 marca 2019 roku opatrzone wymaganą ilością podpisów 
elektronicznych (brak dwóch podpisów). W konsekwencji powyższego do momentu publikacji formularzy raportów 
rocznych R oraz RS Emitent nie otrzymał od firmy audytorskiej sprawozdań z badania wskazanych powyżej 
sprawozdań finansowych, przy czym zgodnie z pozyskanymi informacjami biegli nie zgłaszają zastrzeżeń do 
żadnego ze sprawozdań finansowych za 2018 rok. 

Mając powyższe na uwadze Emitent wyjaśnia, iż sprawozdania firmy audytorskiej zostaną przekazane do 
publicznej wiadomości niezwłocznie po ich otrzymaniu - po uprzednim przekazaniu podpisanych sprawozdań 
finansowych przez wszystkich członków Zarządu, co nastąpi po wyeliminowaniu problemów technicznych. W 
analogicznym trybie zostaną również przekazane oceny Rady Nadzorczej Spółki odnoszące się do sprawozdań 
finansowych za 2018 rok oraz sprawozdania z działalności, które uwzględniają m.in. treść sprawozdań firmy 
audytorskiej z badania sprawozdań finansowych.
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