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RB 22/2013 - Rozwiązanie umowy o badanie sprawozdania finansowego Spółki.
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Treść raportu:

Zarząd Próchnik S.A. („Spółka”) w związku z raportem bieżącym Spółki nr 21/2013 z dnia 6 marca 2013 .r
informuje, że z inicjatywy Spółki nastąpiło rozwiązanie umowy o badanie sprawozdania finansowego Spółki za
rok 2012 r. zawartej z Eko Bilans sp. z o.o. Rozwiązanie nastąpiło w związku z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki
z dnia 05 marca 2013 r o wyborze nowego audytora – PKF Audyt sp. z o.o.
Spółka informuje iż brak było przypadków rezygnacji z wyrażenia opinii oraz brak przypadków wydania opinii
negatywnych albo opinii z zastrzeżeniami o prawidłowości i rzetelności sprawozdań finansowych lub
skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenta.
Spółka informuję również iż brak było przypadków rozbieżności odnośnie do interpretacji i stosowania przepisów
prawa lub postanowień statutu dotyczących przedmiotu i zakresu badania, przeglądu lub innych usług, pomiędzy
osobami zarządzającymi Spółką a EKO Bilans sp. z o.o. w okresie obowiązywania umowy.
Pismo Eko Bilans sp. z o.o. potwierdzające powyższe fakty stanowi załącznik do niniejszego Raportu
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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