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Raport bieżący 25/2014
Data: 7 lipca 2014 r.
Temat: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.
Zarząd „Mex Polska” S.A. informuje, że w dniu 7 lipca 2014 roku powziął informację o podjęciu przez Radę Nadzorczą
Spółki w trybie pisemnym Uchwały Nr 1/05/2014 w sprawie wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do badania
sprawozdań finansowych za 2014 rok.
Podmiotem tym jest Kancelaria Biegłych Rewidentów „Czupryniak i Wspólnicy” sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul.
Andrzeja Struga 78 budynek A lok. 105, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 3791.
Zgodnie z powołaną uchwałą K.B.R. „Czupryniak i Wspólnicy” sp. z o.o. uprawniona jest do:
 dokonania przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za pierwsze półrocze
2014 roku, sporządzonego na dzień 30 czerwca 2014 roku,
 dokonania przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Mex
Polska” S.A. za pierwsze półrocze 2014 roku, sporządzonego na dzień 30 czerwca 2014 roku,
 badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok, sporządzonego na dzień 31
grudnia 2014 roku,
 badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A za 2014 rok,
sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku.
Umowa z audytorem zostanie zawarta na okres konieczny do wykonania wyżej wymienionych czynności. Spółka nie
korzystała wcześniej z usług wybranego podmiotu.
Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz Statutem Spółki.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunkach uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami państwa nie będącego państwem członkowskim.
Osoby uprawnione do reprezentowania Spółki:
Paweł Kowalewski – Prezes Zarządu
Piotr Mikołajczyk – Wiceprezes Zarządu
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