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Temat

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozda  finansowych

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie ce i okresowe

Tre  raportu:

Zarz d Zak adów Przemys u Cukierniczego Otmuchów S.A. (Spó ka, Emitent, ZPC Otmuchów) informuje, i  
dzia aj c na podstawie §16 ust. 2 pkt 4 Statutu Spó ki Rada Nadzorcza ZPC Otmuchów, po uprzednim zapoznaniu 
si  z rekomendacj  Komitetu Audytu, podj a w dniu 26 kwietnia 2018 r. uchwa   zgodnie z która dokona a 
wyboru spó ki UHY ECA Audyt Sp. z o. o. sp. k. z siedzib  w Krakowie, ul. Moniuszki 50, 31-523 Kraków wpisanej 
na list  firm audytorskich  prowadzon  przez Krajow  Rad  Bieg ych Rewidentów pod nr 3115 celem 
przeprowadzenia przegl du odpowiednio ródrocznego jednostkowego i ródrocznego skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego za okres I pó rocza 2018 r. oraz badania jednostkowego i skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego za 2018 r. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozda  finansowych 
nast pi  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawa, tj. w szczególno ci Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o 
bieg ych rewidentach (…) oraz w oparciu o wewn trzne polityki i procedury. Umowa z wybranym podmiotem 
zostanie zawarta na czas niezb dny do wykonania wskazanych powy ej czynno ci.
Emitent korzysta  w poprzednich latach z us ug wybranego podmiotu w zakresie przegl du ródrocznego 
jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spó ki za lata 2014-2017, jak równie  badania 
jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za lata 2014 - 2017.
Szczegó owa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 19 rozporz dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.        
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PODPISY OSÓB REPREZENTUJ CYCH SPÓ
Data Imi  i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-04-26 BOGUS AW SZLADEWSKI PREZES ZARZ DU Bogus aw Szladewski
2018-04-26 PRZEMYS AW DANOWSKI WICEPREZES ZARZ DU Przemys aw Danowski
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