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Aneks nr 8 
 
Aneks do prospektu emisyjnego spółki BOWIM S.A. sporządzony w związku z:  
- rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym sporządzonym według międzynarodowych standardów 
rachunkowości za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 r. 
 
Prospekt uaktualnia się o informacje o rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia 2011 do 
31 grudnia 2011 r. 
 
W prospekcie dokonuje się następujących zmian: 
 
Punkt 3 Części I Podsumowanie, str. 8, na końcu punktu dodaje się: 
oraz 
Punkt 3 Części III Dokument Rejestracyjny, str. 30, na końcu punktu dodaje się: 
 
Wybrane dane finansowe Emitenta za rok 2011 wraz z danymi porównawczymi za rok 2010 zostały opublikowane w dniu 20 
marca 2012 r. na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.inwestor.bowim.pl wraz ze sprawozdaniem 
finansowym za rok obrotowy 2011. 
 
Punkt 9.1 Części III Dokument Rejestracyjny, str. 47, na końcu punktu dodaje się: 
oraz 
Punkt 10.1 Części III Dokument Rejestracyjny, str. 49, na końcu punktu dodaje się: 
 
Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej Emitenta oraz jego zasoby kapitałowe w roku 2011 zostały opisane 
w sprawozdaniu finansowym Emitenta opublikowanym w dniu 20 marca 2012 r. na stronie internetowej Spółki pod 
adresem: http://www.inwestor.bowim.pl. 
 

Pkt 20.5 i 20.6  Części III Dokument rejestracyjny, str. 186, poniżej wskazane punkty otrzymują następujące brzmienie: 

20.5 Data najnowszych informacji finansowych 

Ostatnie informacje finansowe pochodzą ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2011 r. Sprawozdanie 
finansowe Emitenta za 2011 r. zostało opublikowane w dniu 20 marca 2012 r. i jest zamieszczone na stronie internetowej 
Spółki pod adresem: http://www.inwestor.bowim.pl. Sprawozdanie to podlegało badaniu przez biegłego rewidenta. 

20.6 Śródroczne i inne sprawozdanie finansowe  

Emitent nie publikował śródrocznych sprawozdań finansowych po dacie swoich ostatnich sprawozdań finansowych 
zbadanych przez biegłego rewidenta, czyli skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2011 rok. Sprawozdanie 
finansowe Emitenta za 2011 r. zostało opublikowane w dniu 20 marca 2012 r. i jest zamieszczone na stronie internetowej 
Spółki pod adresem: http://www.inwestor.bowim.pl. Sprawozdanie to podlegało badaniu przez biegłego rewidenta. 
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