Raport bieżący nr 28/2012
(środa, 19 grudnia 2012r.)
Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Wybór podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdań finansowych Emitenta
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
późn. zm.) informuje, że na podstawie uchwały Rady Nadzorczej AB S.A. z dnia 18 grudnia
2012 roku dokonano wyboru spółki ECA Seredyński i Współnicy sp.k. z siedzibą w Krakowie,
przy ul. Supniewskiego 11, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w
Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000418856 prowadzoną przez KIBR pod numerem 3115 jako podmiotu uprawnionego do
przeglądu i badania sprawozdań finansowych Emitenta za rok 2012/2013.
Na podstawie art. 14.2.20 Statutu Rada Nadzorcza AB S.A. wskazuje, iż podmiotem
uprawnionym do:
1. badania jednostkowego sprawozdania finansowego AB S.A., za rok obrotowy kończący się
30 czerwca 2013 roku;
2. badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AB S.A. za rok
obrotowy kończący się 30 czerwca 2013 roku;
3. dokonania przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego AB S.A. za okres 6
miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 roku;
4. dokonania przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AB
S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 roku;
jest:
ECA Seredyński i Współnicy sp.k. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Supniewskiego 11,
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000418856.
Emitent korzystał w przeszłości z usług ECA Seredyński i Wspólnicy sp.k. w zakresie
opracowania w formie pisemnej dokumentacji księgowej dotyczącej rachunkowości
zabezpieczeń. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych został
dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Umowa zostanie
zawarta na czas wykonania przedmiotu umowy.

