
AQT WATER SA (8/2020) Zawieszenie 

obrotu akcjami spółki AQT Water S.A. - 

Oświadczenie zarządu 

Raport Bieżący nr 8/2020 

W związku z Uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 
574/2020 z dnia 4 sierpnia 2020 roku w sprawie zawieszenia od dnia 5 sierpnia 2020 roku 
obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki AQT Water z powodu nieprzekazania raportu 
rocznego za 2019 rok, Zarząd Spółki AQT Water (Spółka, Emitent) informuje, że Spółka 
dokonała obowiązku informacyjnego i opublikowała dnia 28 lipca 2020 r. raport roczny za 
2019 r. 

Niestety, zgodnie z okolicznościami opisanymi w ww. raporcie, biegły rewident wydał 
negatywną opinię do sprawozdania finansowego m.in. z uwagi na nieprzekazanie Spółce 
całości dokumentacji będącej w posiadaniu biura rachunkowego prowadzącego w 
minionym czasie księgowość Spółki, przez co biegły nie dysponował pełną dokumentacją 
źródłową i ostatecznie ta sytuacja była powodem zawieszenia notowań akcji Spółki. 

Emitent załączył do raportu rocznego również oświadczenie, w którym wskazał, że w dniu 
31 grudnia 2019 roku rozwiązał umowę z ówczesnym biurem księgowym i od tego czasu 
prowadzi starania w odzyskania pełnej dokumentacji, umożliwiającej wydanie pozytywnej 
opinii przez biegłego rewidenta. 

Niezależnie od sprawy toczącej się w stosunku do biura rachunkowego „ KK Kancelaria 
Biegłego Rewidenta Katarzyna Kwiatkowska, ul. Wojska Polskiego 84, 12-200 Pisz” Zarząd 
rownolegle ropoczął odtwarzanie brakującej części dokumentacji, co umożliwi wcześniejsze 
przeprowadzenie badania ksiąg rachunkowych przez firmę audytującą. 

Mając na względzie interes Akcjonariuszy Spółki oraz płynność jej rozwoju, Zarząd 
niezwłocznie wprowadzi w życie zalecenia Zarządu Giełdy, które stały się przyczyną 
zawieszenia notowań Akacji AQT Water SA., tj. dokona ponownego badania sprawozdania 
finansowego i w dniu 7 sierpnia 2020 r. opublikuje raport roczny za 2019 r. uwzględniający 
poprawione sprawozdanie finansowe oraz opinię biegłego. 

Jednocześnie Zarząd Emitenta zaznacza, że skorzysta ze wszelkich możliwych narzędzi, 
aby przywrócić notowania akcji Spółki w jak najkrótszym czasie. 

Podstawa prawna: § 3 pkt 1 ppkt 11 Załącznika 3 do reg ASO 

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1 
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