
RB 39 2008UNIBEP S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 39 / 2008

Data sporządzenia: 2008-12-11

Skrócona nazwa emitenta

UNIBEP S.A.

Temat
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Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść  raportu:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 11 grudnia br. Rada Nadzorcza UNIBEP S.A. działając na 
podstawie §22 ust. 2 lit. i) Statutu dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania 
sprawozdań rocznych za 2008 rok (jednostkowego Emitenta oraz skonsolidowanego grupy kapitałowej Emitenta) 
oraz przeglądu śródrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za 2009 
rok. Wybranym podmiotem jest Firma Biegłych Rewidentów „Mazur i Jabłoński” Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku
przy ul. Św. Rocha 5 lok. 110. 

Emitent informuje, że korzystał wcześniej z usług wybranego podmiotu w zakresie badania i oceny jednostkowych 
i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata 2006 i 2007, przeglądu sprawozdań śródrocznych 
skonsolidowanych i jednostkowych za 2008 rok oraz z usług audytorskich wykonywanych w związku z 
przygotowaniem prospektu emisyjnego Emitenta. Obecnie Emitent ma podpisaną umowę doradztwa 
podatkowo-księgowego z wybranym podmiotem.

Emitent informuje, iż wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nastąpił zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa i normami zawodowymi.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących 
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 209, poz. 1744)
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