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Raport bieżący nr 13 / 2018

Data sporządzenia: 2018-04-23

Skrócona nazwa emitenta

KOPEX S.A.

Temat

Zmiana uchwały Rady Nadzorczej Emitenta w sprawie wyboru biegłego rewidenta

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd spółki KOPEX S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 23 kwietnia 2018 r. Rada Nadzorcza Emitenta zakończyła 
głosowanie i podjęła w trybie pisemnym uchwałę w sprawie zmiany uchwały Rady Nadzorczej KOPEX S.A. z dnia 
7 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 
24/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r.
Zgodnie z nową treścią w/w uchwały Rada Nadzorcza Emitenta dokonała, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, na podstawie § 33 ust. 1 Statutu Spółki, w związku z art. 66 ust. 4, ust. 5 zd. 2 ustawy o z dnia 29 września 
1994 r. rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 395 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych 
rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1089 z późn. zm.), wyboru 
biegłego rewidenta firmy Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą 
w Warszawie (00-124) przy ul. Rondo ONZ 1, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w 
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000481039, wpisanej 
na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Radę 
Biegłych Rewidentów, pod numerem ewidencyjnym 130, do przeprowadzenia przeglądu półrocznego oraz 
badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego KOPEX S.A. oraz przeglądu półrocznego oraz 
badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOPEX za rok obrotowy 
2017 oraz za rok obrotowy 2018.
Wyboru firmy Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Emitent dokonał po raz 
pierwszy do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych za rok 2017.

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.
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