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Skrócona nazwa emitenta

EUROTEL S.A.

Temat

Zamiar konsolidowania jednostki stowarzyszonej MEDIA System sp. z o.o. od 2013 r.

Podstawa prawna

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

Treść  raportu:

Działając na podstawie § 2 ust. 1 pkt 43 i § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 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 (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259), Zarząd Eurotel S.A. („Emitent”, „Spółka”) 
informuje o zamiarze zmiany zasad konsolidacji jednostki stowarzyszonej MEDIA System sp. z o.o. 
w ramach sprawozdań finansowych sporządzanych począwszy od dnia 1.01.2013 r.

W ocenie Emitenta, w związku ze zwiększeniem zaangażowania kapitałowego w MEDIA System Sp. z o.o.
w Bydgoszczy z pierwotnie posiadanego 33% udziału w kapitale zakładowym tej spółki do obecnie posiadanego 
48,125% udziału w kapitale zakładowym MEDIA System sp. z o.o., o czym Spółka informowała w raporcie 
bieżącym nr 30/2012, a także wobec konsekwentnego rozwoju kanału sprzedaży przez spółkę stowarzyszoną, 
zaangażowania Emitenta w finansowanie jej działalności oraz przewidywanych efektów ekonomicznych tej 
współpracy, Emitent podjął decyzję o objęciu konsolidacją spółki stowarzyszonej MEDIA System sp. z o.o., 
począwszy od 1.01.2013 r.   

Celem sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmującego spółkę zależną i spółkę 
stowarzyszoną jest jasne i rzetelne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej Emitenta oraz wyniku 
finansowego całej grupy kapitałowej. 

Konsolidacja będzie dokonywana metodą konsolidacji pełnej.
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