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Treść  raportu:

Zarząd UNIBEP S.A. informuje, że w dniu 23 listopada br. (data wpływu do Spółki 24.11.2009) Rada Nadzorcza 
UNIBEP S.A. dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań rocznych za 2009 r. 
(jednostkowego Spółki i skonsolidowanego grupy kapitałowej). Wybranym podmiotem jest firma Audit&Tax Group 
Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 55a lok. 54-57. Wybrana spółka wpisana jest na listę 
podmiotów uprawnionych do badanie sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych 
Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 3364

Emitent informuje, że w bieżącym roku korzystał z usług świadczonych przez wybrany podmiot w zakresie 
doradztwa podatkowo – rachunkowego. Świadczone usługi miały jednak charakter wyłącznie techniczny i 
informacyjny i nie miały wpływu na podejmowanie decyzji przez Emitenta w zakresie mogącym mieć wpływ na 
sytuację majątkową i finansową spółki.

Emitent informuje, że wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nastąpił zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa i normami zawodowymi. Umowa ma być zawarta na okres badania 
sprawozdań rocznych za 2009 r. (jednostkowego Spółki i skonsolidowanego grupy kapitałowej)

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. z dnia 28 lutego 2009 r., Nr 33, poz. 259).
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