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Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdań finansowych za I półrocze 2013 r oraz badania
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Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd UNIBEP S.A. informuje, że w dniu 9 lipca 2013 r. Rada Nadzorcza UNIBEP S.A. dokonała wyboru podmiotu
uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu sprawozdania finansowego UNIBEP S.A. za okres od 01.01.2013r.
do 30.06.2013r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy UNIBEP za okres od 01.01.2013r. do
30.06.2013r., badania sprawozdania finansowego UNIBEP S.A. za rok 2013 oraz badania skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy UNIBEP za 2013r. Wybranym podmiotem jest firma PKF Audyt Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie. Emitent informuje, że w bieżącym roku korzystał z usług świadczonych przez wybrany
podmiot do badania sprawozdań finansowych jednostkowego i skonsolidowanego za 2012 r.
Emitent informuje, że wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych nastąpił
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami zawodowymi. Umowa ma być zawarta na okres przeglądu
sprawozdań finansowych za I półrocze 2013 r.
Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia 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.09.33.259 z późn. zm.).
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