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

Treść raportu:

Zarząd Zakładów Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.  z siedzibą w  Otmuchowie (Emitent, Spółka) 
informuje, że Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie §16 ust.4 Statutu Spółki dokonała w dniu 29 lipca 
2011r. wyboru spółki 4Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kościelnej 18/4, wpisanej na listę podmiotów 
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod 
nr 3363, jako podmiotu  uprawnionego do przeglądu śródrocznego jednostkowego i skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego Spółki za okres I półrocza 2011 roku oraz badania jednostkowego i 
skonsolidowanego sprawozdania  finansowego za 2011 rok.

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nastąpił zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i normami zawodowymi. Umowa z wybranym podmiotem zostanie zawarta na czas niezbędny do 
wykonania wskazanych powyżej czynności.

Spółka korzystała wcześniej z usług wybranego podmiotu w zakresie:
- badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok, 
- badania sprawozdania finansowego za okres 01.01.2009r. do 31.12.2009r., 
- badania na potrzeby prospektu emisyjnego Emitenta historycznych danych finansowych ZPC Otmuchów S.A. za 
okresy od 01.01.2007r. do 31.12.2007r., od 01.01.2008r. do 31.12.2008r.oraz od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.
- usług doradztwa podatkowego.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie 
informacji bieżących i okresowych [J]
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