STOMIL SANOK SA

RB 8 2014
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

8

/

2014

2014-05-23

Data sporządzenia:
Skróc ona nazwa emitenta
STOMIL SANOK SA
Temat

Wybór biegłego rewidenta.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informac je bieżąc e i okresowe
Treść raportu:

Na podstawie §5 ust.1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...) (Dz.U. 33 poz.259 z późn.
zm.), Zarząd Stomil Sanok S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 23 maja 2014 roku,
działając na podstawie §21 ust.2 pkt 18 Statutu Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami
zawodowymi, dokonała wyboru biegłego rewidenta, zobowiązując Zarząd do zawarcia umowy z firmą DORADCA
Zespół Doradców Finansowo – Księgowych Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, przy Al. J. Piłsudskiego 1a, wpisaną
na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 232, której powierzono:
- przegląd półrocznych sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego) sporządzonych za okres
od 01.01.2014r. do 30.06.2014 r.,
- badania sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego) sporządzonych za okres od
01.01.2014r. do 31.12.2014 r.,
Firma DORADCA Zespół Doradców Finansowo – Księgowych Sp. z o.o. przeprowadziła badania rocznych i
przeglądy śródrocznych sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych Grupy kapitałowej za lata 2011, 2012
oraz 2013.
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