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Temat

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Spółki IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie ("Spółka") informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki, działając 
zgodnie z § 17 ust.2 pkt 8 Statutu Spółki, podjęła uchwałę w sprawie wyborze biegłego rewidenta.
Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 14 października 2016 r. podmiotem uprawnionym do:
- przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 maja 2016 r. do 31 
października 2016 r.
- przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 maja 2016 r. do 31 
października 2016 r.
- badania jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 1 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r.
- badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r. 
została firma REWIDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Katowicach przy ul. Dobrej 13 
(„Audytor”), wpisana na listę podmiotów uprawionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez 
Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 2302.
Spółka korzystała wcześniej z usług REWIDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. w zakresie audytu 
sprawozdań finansowych oraz usług doradztwa przy sporządzaniu prospektu emisyjnego Spółki. Wyboru 
dokonano zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Umowa z Audytorem zostanie zawarta 
na okres niezbędny do wykonania prac w niej wskazanych.
Podstawa prawna:
§5 ust.1 pkt 19 w związku z § 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie 
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 
członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).
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