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Temat

Wybór podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. informuje, iż w dniu 29.06.2015 r. Rada Nadzorcza Emitenta dokonała  

wyboru  firmy  Ernst&Young  Audyt  Polska  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (00-124 Warszawa, 

Rondo ONZ 1), jako podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu za rok 2015 następujących sprawozdań 

finansowych:

1)    półrocznego sprawozdania finansowego Spółki za półrocze zakończone 30 czerwca,

2)    półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za półrocze zakończone 30 

czerwca,

3)    rocznego sprawozdania finansowego Spółki,

4)    rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej.

Ernst&Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. jest wpisana na listę podmiotów 

uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod 

numerem 130. Emitent nie korzystał dotychczas z usług tej firmy przy badaniu sprawozdań finansowych. 

Umowa z firmą zostanie zawarta przez Zarząd Emitenta, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę 

Nadzorczą, na okres niezbędny do przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdań finansowych RAFAMET S.A. 

oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2015.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. 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 2014 r., poz. 133).
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Data Imię i  Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-06-29 Maciej  Michalik Wiceprezes Zarządu Maciej  Michalik

2015-06-29 Urszula Niedźwiedź Prokurent Urszula Niedźwiedź 
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