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RB 21/2013 - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informac je bieżąc e i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Próchnik S.A. („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w nowym składzie, w dniu 05 marca 2013 r.,
na podstawie stosownych przepisów oraz postanowień Statutu, dokonała wyboru spółki PKF AUDYT Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (ul. Orzycka 6/1B; 02-695 WARSZAWA), wpisanej na
listę prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 548, jako podmiotu uprawnionego do
przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.
Tym samym Rada Nadzorcza w nowym składzie dokonała zmiany wyboru podmiotu uprawnionego do badania
ww. sprawozdania, dokonanego w dniu 15 maja 2012 roku na mocy uchwały Rady Nadzorczej w
dotychczasowym składzie, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 4/2012 z dnia 16 maja 2012 r.
Próchnik S.A. nie korzystał wcześniej z usług PKF Audyt sp. z o.o. Umowa z PKF Audyt sp. z o.o. będzie dotyczyła
sprawozdania Spółki za rok 2012. Nie wyklucza się zawarcia umowy o badanie lub przegląd sprawozdań za
kolejne okresy, pod warunkiem dokonania przez Radę Nadzorczą stosownego wyboru.
Podstawa prawna: Rozporządzenie 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 poz.259)
z §5 ust.1 pkt. 19.
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