
 

Raport bieżący nr 11/2017 10.05.2017 

Wybór biegłego rewidenta 
Podstawa prawna:  

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

Treść raportu 
 

Zarząd spółki PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach _"Spółka"_ informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, 
zgodnie z § 20 litera g_ Statutu Spółki oraz § 9 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, podjęła w dniu 10 
maja 2017 roku uchwałę o wyborze BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisanej na listę 
podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych 
Rewidentów pod nr 3355 i wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000293339 do 
przeprowadzenia: _i_ przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego PZ CORMAY S.A., 
_ii_ przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZ CORMAY, 
_iii_ badania sprawozdania finansowego PZ CORMAY S.A., _iv_ badania skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego Grupy Kapitałowej PZ CORMAY, za odpowiednie okresy mieszczące się w roku obrotowym 
2017 _w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r._. Emitent korzystał z usług wybranego 
podmiotu w latach 2015 - 2016 w zakresie badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej 
Spółki. Umowy Spółki z BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostaną zawarte na okres niezbędny 
do przeprowadzenia ww. prac. 
Szczegółowa 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. 
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