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Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd ZPUE S.A. we Włoszczowie (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 23 czerwca 2014 r. Rada Nadzorcza 

Spółki, działając na podstawie § 11 ust. 2 pkt. h) Statutu Spółki, podjęła Uchwałę Nr 2/06/2014 w sprawie wyboru 

biegłego rewidenta uprawnionego do dokonania przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego Spółki za I półrocze 2014 r. oraz do dokonania badania jednostkowego i skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014. Podmiotem wybranym do przeprowadzenia przeglądu oraz 

badania powyższych sprawozdań finansowych została spółka ECA Seredyński i Wspólnicy Spółka komandytowa z 

siedzibą w Krakowie (adres: ul. Moniuszki 50, 31-523 Kraków), wpisana na listę podmiotów uprawnionych do 

badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 3115 prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych 

Rewidentów. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki został dokonany 

zgodnie ze Statutem Spółki oraz z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Spółka korzystała z usług 

ECA Seredyński i Wspólnicy Spółka komandytowa w latach ubiegłych, w zakresie dokonywania przeglądów oraz 

badań jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, jak również w zakresie doradztwa 

rachunkowego. Podpisanie stosownej umowy z wybraną spółką audytorską, o której mowa powyżej, powierzono 

Zarządowi Spółki. Umowa zostanie zawarta na okres umożliwiający realizację czynności związanych z przeglądem 

oraz badaniem sprawozdań za wskazany okres.
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