Raport bieżący nr 04/2011 kor
(poniedziałek, 07 lutego 2011r.)
Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Wybór podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdań finansowych Emitenta - korekta
Zarząd AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Emitent) informuje, że raport bieżący nr 04/2011 z
dnia 02 lutego 2011 zawierał błędną nazwę spółki wybranej do przeglądu i badania
sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2010/2011.
Treść raportu przed zmianą:
Zarząd AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Emitent), działając na podstawie art. 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 (Dz.U. nr 33 poz. 259)
z późniejszymi zmianami informuje, że na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Grupy AB S.A.
z dnia 02 lutego 2011 roku dokonał wyboru spółki Avanta Audit Sp. z o.o., z siedzibą w
Bielanach Wrocławskich, przy ul. Szwedzkiej 5, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla
Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 332048 prowadzoną przez KIBR pod numerem 3477 jako podmiot uprawniony do
przeglądu i badania sprawozdań finansowych Emitenta za rok 2010/2011.
Rada Nadzorcza Grupy AB S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi
dokonała wyboru spółki Avanta Audit Sp. z o.o. na podstawie art. 14.2.20 Statutu Spółki.
Umowa z biegłym rewidentem obejmować będzie następujący zakres prac:

•

badanie jednostkowego sprawozdania finansowego AB S.A., za rok obrotowy
kończący się 30 czerwca 2011 roku;

•

badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AB
S.A. za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2011 roku;

•

przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego AB S.A. za okres 6
miesięcy zakończony 31 grudnia 2010 roku;

•

przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AB
S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 31 grudnia 2010 roku;

Emitent korzystał wcześniej z usług spółki Avanta Audit Sp. z o.o. w zakresie przeglądu i
badania sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrotowy.
Treść raportu po zmianie:

Zarząd AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Emitent), działając na podstawie art. 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 (Dz.U. nr 33 poz. 259)
z późniejszymi zmianami informuje, że na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Grupy AB S.A.
z dnia 02 lutego 2011 roku dokonał wyboru spółki Avanta Audit Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą w
Bielanach Wrocławskich, przy ul. Szwedzkiej 5, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla
Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 332048 prowadzoną przez KIBR pod numerem 3477 jako podmiot uprawniony do
przeglądu i badania sprawozdań finansowych Emitenta za rok 2010/2011.
Rada Nadzorcza Grupy AB S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi
dokonała wyboru spółki Avanta Audit Sp. z o.o. Sp. k. na podstawie art. 14.2.20 Statutu Spółki.
Umowa z biegłym rewidentem obejmować będzie następujący zakres prac:

•

badanie jednostkowego sprawozdania finansowego AB S.A., za rok obrotowy
kończący się 30 czerwca 2011 roku;

•

badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AB
S.A. za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2011 roku;

•

przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego AB S.A. za okres 6
miesięcy zakończony 31 grudnia 2010 roku;

•

przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AB
S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 31 grudnia 2010 roku;

Emitent korzystał wcześniej z usług spółki Avanta Audit Sp. z o.o. w zakresie przeglądu i
badania sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrotowy, która jest komplementariuszem
spółki Avanta Audit Sp. z o.o. Sp. k.

