
 
 

 

 

KOREKTA W SKONSOLIDOWANYM RAPORCIE KWARTALNYM ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU 

 
 
V. 10 WSKAZANIE POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA 
POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 
 
przed korektą: 

a) W okresie sprawozdawczym ani do dnia przekazania do publikacji niniejszego sprawozdania 
według wiedzy Grupy Kapitałowej Grupa Nokaut S.A nie miały miejsca postępowania toczące się 
przed Sądem, organem właściwym postępowania arbitrażowego lub organem administracji 
publicznej, w zakresie postępowań dotyczących zobowiązań lub wierzytelności Grupy Kapitałowej, 
których wartość stanowi co najmniej 10% przychodów skonsolidowanych Emitenta.  

b) W okresie sprawozdawczym ani do dnia przekazania do publikacji niniejszego sprawozdania 
według wiedzy Grupy Kapitałowej Grupa Nokaut S.A nie miały miejsca postępowania toczące się 
przed Sądem, organem właściwym postępowania arbitrażowego lub organem administracji 
publicznej, w zakresie postępowań dotyczących zobowiązań lub wierzytelności Grupy Kapitałowej, 
których łączna wartość stanowi co najmniej 10% przychodów skonsolidowanych Emitenta. 

po korekcie: 

a) W okresie sprawozdawczym ani do dnia przekazania do publikacji niniejszego sprawozdania 
według wiedzy Grupy Kapitałowej Grupa Nokaut S.A nie miały miejsca postępowania toczące się 
przed Sądem, organem właściwym postępowania arbitrażowego lub organem administracji 
publicznej, w zakresie postępowań dotyczących zobowiązań lub wierzytelności Grupy Kapitałowej, 
których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta. 

b) W okresie sprawozdawczym ani do dnia przekazania do publikacji niniejszego sprawozdania 
według wiedzy Grupy Kapitałowej Grupa Nokaut S.A nie miały miejsca postępowania toczące się 
przed Sądem, organem właściwym postępowania arbitrażowego lub organem administracji 
publicznej, w zakresie postępowań dotyczących zobowiązań lub wierzytelności Grupy Kapitałowej, 
których łączna wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych  Emitenta. 

V.15 WSKAZANIE CZYNNIKÓW, KTÓRE W OCENIE EMITENTA BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE 
PRZEZ NIEGO WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU 

przed korektą: 

Na dzień publikacji raportu kwartalnego Grupa Kapitałowa nie zidentyfikowała czynników innych niż 
wymienione w sprawozdaniu, które mogłyby mieć wpływ na osiągnięte wyniki w perspektywie co 
najmniej kolejnego kwartału. 

 



 
 

 

 

po korekcie: 

Zarząd Grupy Nokaut S.A. spodziewa się, iż w czwartym kwartale istotnie wzrośnie liczba 
użytkowników (RU) odwiedzających porównywarkę cen nokaut.pl, co bezpośrednio przełoży się na 
wzrost przychodów ze sprzedaży. Związane jest to z okresem świątecznym i wzmożoną aktywnością 
zakupową konsumentów. 

Kolejnym czynnikiem wpływającym na wzrost przychodów spółki w IV kwartale jak również w roku 
2013 jest wzrost stawki aCPC (średnia wartość przekierowania). W październiku 2012 roku Emitent 
zwiększył minimalne wartości przekierowania o 3 grosze. 

 

 


