
 

 

Temat: Korekta raportu kwartalnego za III kwartał 2010r. 
 
 

Numer raportu:  026/2010 
 
Data sporządzenia raportu: 29-12-2010 
 
Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
 
Treśd raportu: 
 
Zarząd BERLING S.A. informuje o korektach raportu kwartalnego za III kwartał 2010r. w 
następujących punktach: 
Pkt. 6 
JEST:  

Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty 
zależne  
co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzieo 
przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te 
podmioty akcji,  
ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających  
i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz 
wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od 
przekazania poprzedniego raportu kwartalnego. 

Struktura akcjonariuszy na dzieo 15 listopada 2010 roku 

                  

Wyszczególnienie Ilośd 
akcji 

akcji Wartośd 
nominalna 
(w zł) 

Liczba głosów 
na walnym 
zgromadzenieu 

% udział 
głosów na 
walnym 
zgromadzeniu 

Berling Hanna 120 - 120 120 - 

Berling Investments 
Ltd 

10 770 
000 

61,9 10 770 
000 

10 770 000 61,9 

Berling Marcin 40 - 40 40 - 

Berling Tomasz 40  40 40 - 

Aviva Investors 
Poland S.A. 

1 411 
200 

8,1 1 411 200 1 411 200 8,1 

 

 

 

    

           

 
W okresie od przekazania poprzedniego raportu do przekazania raportu za III kw. nie było zmian w 
strukturze własności znacznych pakietów akcji  
W raporcie za III kwartał 2010r. w porównaniu do poprzedniego raportu, nie pokazani zostali Pan 
Celka Franciszek oraz Pan Piechocki Leszek, ponieważ te osoby nie posiadają i nie posiadały co 
najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta oraz nie pełnią i nie pełniły 
żadnej funkcji w spółce Berling S.A.  
BYŁO: 

Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty 
zależne  
co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzieo 



 

 

przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te 
podmioty akcji,  
ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających  
i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz 
wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od 
przekazania poprzedniego raportu kwartalnego. 
 

Struktura akcjonariuszy na dzieo 30 września 2010 roku 

Wyszczególnienie 
 

Ilośd  
akcji 

 
% akcji 

 
 

Wartośd  
nominalna  

(w zł) 
  

Berling Hanna 120  -  120  

Berling Investments Ltd 10 770 000  61,9  10 770 000  

Berling Marcin 40  -  40  

Berling Tomasz 40  -  40  

       

Aviva Investors Poland S.A. 1 411 200  8,1  1 411 200  
 
Pkt. 14 
JEST: 

Zwięzły opis istotnych dokonao lub niepowodzeo emitenta w okresie, którego dotyczy 
raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeo ich dotyczących. 
 

Zdaniem Zarządu Berling w okresie, którego dotyczy raport istotnym niepowodzeniem emitenta było 

prawie trzymiesięczne opóźnienie w odbiorze remontowanej hali produkcyjnej, a tym samym zbyt 

długie terminy dostaw urządzeo Arktonu, które spowodowały, że wielu klientów odstąpiło od 

zakupów w tym okresie. Z tego powodu wynik netto uległ pogorszeniu o około 0,7 miliona zł. 

Spółka zamierzała uzyskad pozwolenia na użytkowanie wyremontowanej hali na początku III 

kwartału, niestety odbiór uległ opóźnieniu i nastąpił we wrześniu 2010r, czego spółka nie mogła 

przewidzied. 

 

BYŁO: 

Zwięzły opis istotnych dokonao lub niepowodzeo emitenta w okresie, którego dotyczy 

raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeo ich dotyczących. 

 

Zdaniem Zarządu Berling nie wystąpiły istotne dokonania i niepowodzenia w Grupie w III kwartale 

2010 roku. 

 

Pkt. 15 

JEST: 

Opis czynników i zdarzeo, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący 

wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. 

 



 

 

Zdaniem Zarządu Berling czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze, które miały znaczący wpływ 

na osiągnięte wyniki finansowe to: 

 powodzie, które spowodowały, że wiele inwestycji związanych z przetwórstwem i 
przechowalnictwem owocowo-warzywnym nie doszło do skutku, co ujawniło się dopiero w 
okresie zbiorów, czyli na początku III kwartału, 

 trzymiesięczne opóźnienie w odbiorze remontowanej hali produkcyjnej, a tym samym zbyt 
długie terminy dostaw urządzeo Arktonu, co spowodowało, że wiele klientów odstąpiło od 
zakupów w tym okresie. 
 

BYŁO: 

Opis czynników i zdarzeo, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący 

wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. 

 

Zdaniem Zarządu Berling nie wystąpiły nietypowe czynniki i zdarzenia mające wpływ na osiągnięte 

wyniki finansowe w III kwartale 2010 roku. 

 

 
Podpis osoby reprezentującej spółkę 
 
Data  Imię i nazwisko  Stanowisko i funkcja 
 29.12.2010 Hanna Berling  Prezes Zarządu 
 


