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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 Radpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Człuchowie (dalej „Spółka”) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki na 
posiedzeniu w dniu 23 maja 2017 roku działając na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 10) Statutu Spółki oraz po 
zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu Rady Nadzorczej wybrała podmiot, który dokona przeglądu 
sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku oraz za 
okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku, jak również badania sprawozdania 
finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku oraz za okres od dnia       
1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. 
Podmiotem wybranym przez Radę Nadzorczą do przeprowadzenia ww. czynności jest spółka KPMG Audyt Sp. z 
o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Inflancka 4A, 00-189 Warszawa (KRS 0000104753), wpisana na listę 
podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych 
Rewidentów pod numerem 458.
Spółka nie korzystała wcześniej z usług spółki KPMG Audyt Sp. z o.o. Przegląd sprawozdania rocznego za I 
półrocze 2016 roku oraz badanie sprawozdania finansowego za rok 2016 zostało przeprowadzone przez spółkę 
KPMG Audyt Sp. z o.o. sp.k. wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych 
prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3546.
Umowa z firmą KPMG Audyt Sp. z o.o. zostanie zawarta na okres dwóch lat. 
Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 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.
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