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Powołanie Komitetu Audytu przez Radę Nadzorczą
"KOPEX" S.A.

Dane szczegółowe:
Zarząd "KOPEX" S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) informuje, że w wykonaniu
obowiązków wynikających z art. 86 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych
rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych oraz o nadzorze publicznym ( Dz.U. z 2009 r., Nr 77, poz. 649 ze zm.),
Rada Nadzorcza "KOPEX" S.A. nowej kadencji, która powołana została przez ZWZA
w dniu 27.06.2012r. w 7 osobowym składzie, podjęła na posiedzeniu w dniu 10
października 2012 r. uchwałę nr 09/VII/2012 o powołaniu 3 osobowego Komitetu
Audytu Rady. W skład Komitetu Audytu wybrani zostali: 1) Pani Marzena Misiuna Przewodnicząca Komitetu Audytu, 2) Pan Krzysztof Jędrzejewski - Zastępca
Przewodniczącego, 3) Pan Michał Rogatko - Sekretarz.
Pani Marzena Misiuna jest członkiem Komitetu Audytu wskazanym przez Radę
Nadzorczą jako spełniającą warunki niezależności od spółki i podmiotów
pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką i posiadającą kwalifikacje i
kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. Rada Nadzorcza poprzedniej
kadencji pełniła funkcje Komitetu Audytu kolegialnie, gdyż składała się z
minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków.
Zarząd "KOPEX" S.A. stwierdza i informuje, iż ustał stan nieprzestrzegania niżej
podanych zasad ze zbioru "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW", co do
których wcześniej "KOPEX" S.A. oświadczył, iż nie są i nie będą do odwołania
stosowane tj. zasady ładu korporacyjnego, o których mowa w części III pkt 8 , a
także pkt 6 w brzmieniu ustalonym w Załączniku do Uchwały Nr 20/1287/2011
Rady Giełdy z dnia 19 października 2011 r.- Tekst jednolity "Dobrych Praktyk Spółek
Notowanych na GPW" .
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