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I. Podstawowe informacje o Emitencie 
 

Tabela 1. Podstawowe informacje o Emitencie 

Nazwa (firma): BIOERG S.A. 

Kraj: POLSKA 

Siedziba: OŚWIĘCIM 

Adres siedziby: Chemików 1, 32-600 

Numer KRS: 0000318399 

Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA MIASTA WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII 
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 

REGON: 240661514 

NIP: 6292382022 

Telefon: +48 530 088 528 

Poczta e-mail: BIOERG@BIOERG.PL 

Strona www: WWW.BIOERG.PL 

              Źródło: Emitent  
 

II. Oświadczenie Zarządu o sporządzeniu sprawozdania finansowego zgodnie  
z przepisami obowiązującymi Emitenta. 
 

          Oświadczenie Zarządu w załączniku do raportu. 

 

Oświadczenia w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań               
finansowych 

 

          Oświadczenie w załączniku do raportu. 

 
III. Wybrane dane finansowe 

 

W załączniku do raportu wraz z przeliczeniem na EURO wybranych pozycji. 
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Zasady prezentacji danych finansowych w Euro 

Tabela 2. Zasada przeliczenia na walutę EUR 

Zasada przeliczenia na walutę EUR 31.12.2020 31.12.2019 

pozycje bilansowe wg średniego kursu NBP 
obowiązującego na dzień bilansowy 

1EUR = 4,6148 1EUR = 4,2585 
 

pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania  
z przepływów pieniężnych wg średniego kursu 
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich 
kursów ogłoszonych przez NBP na koniec każdego 
miesiąca kalendarzowego danego okresu 

1EUR = 4,4742 1EUR = 4,3018 

                Źródło: Emitent  
 

IV. Wybrane dane finansowe spółek zależnych emitenta nieobjętych konsolidacją, 
zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania finansowego 
 

Na dzień sporządzenia raportu tj. 19.03.2021 r. Spółka Bioerg S.A. nie otrzymała danych 
finansowych za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. od Spółki Beta Bio Technology 
Sp. z o.o.   

 

V. Zbadane roczne sprawozdanie finansowe za 2020 rok 
 

Pełne, zbadane sprawozdanie finansowe za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia  
31 grudnia 2020 r. stanowi załącznik do Raportu rocznego Bioerg S.A. za rok 2020. 

 

VI. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2020 rok 
 

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2020 rok stanowi załącznik do Raportu rocznego 
Bioerg S.A. za rok 2020. 

 

VII. Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok 
 

Opinia oraz raport z badania sprawozdania finansowego Bioerg S.A. za okres od dnia  
1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. stanowi załącznik do Raportu rocznego 
Bioerg S.A. za rok 2020. 

 
VIII. Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego emitenta 

odnoszące się do wydanej przez  podmiot uprawniony do badania sprawozdań 
finansowych opinii z zastrzeżeniem, opinii negatywnej lub odmowy wyrażenia opinii  
o sprawozdaniu finansowym 
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Podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego wydał opinię  
bez zastrzeżeń.  

 

IX. Informacje na temat stosowania zasad ładu korporacyjnego  
 

Spółka jako uczestnik ASO NewConnect dokłada starań aby stosować zasady określone 
w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”. Emitent publikuje 
raporty kwartalne oraz informuje o ważniejszych wydarzeniach w raportach bieżących. 
Pod adresem www.bioerg.pl Emitent prowadzi korporacyjną stronę internetową, 
zawierającą kluczowe informacje o Spółce i wiadomości skierowane do inwestorów. 

 
Informacja w sprawie przestrzegania zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 
795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. z późn. zm. p.t. „Dobre praktyki 
spółek notowanych na NewConnect” zgodnie z § 5 pkt 6.3. Załącznika Nr 3 do 
Regulaminu ASO w załączniku do raportu. 

http://www.bioerg.pl/

