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Treść raportu: 

Zarząd Stelmet S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 26 marca 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki 

działając zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na podstawie § 18 pkt 7 Statutu Spółki, po 

uprzednim zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu, podjęła uchwałę w sprawie wyboru firmy 

audytorskiej do przeprowadzenia przeglądów śródrocznych oraz badania rocznych jednostkowych 

i skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółki Stelmet S.A. za rok obrotowy od 01.10.2018 r. do 

30.09.2019 r. 

Wybrany podmiot to Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka 

komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E. (Audytor). Audytor jest 

podmiotem wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych 

prowadzonym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 4055. 

Spółka korzystała wcześniej z usług Audytora w zakresie przeglądów śródrocznych oraz badania 

rocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółki Stelmet S.A. za rok 

obrotowy od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r, jak również Rada Nadzorcza Emitenta uchwałą z dnia 22 

marca 2018 r. dokonała jego wyboru do przeprowadzenia przeglądów śródrocznych oraz badania 

rocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy od 

01.10.2017 r. do 30.09.2018 r. o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 9/2018 z dnia 22 

marca 2018 r.  

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki nastąpił zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa tj. w szczególności Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych 

rewidentach […], oraz w oparciu o wewnętrzne polityki i procedury. 

Umowa z Audytorem zostanie zawarta na czas wykonania jej przedmiotu. 

 

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 […]. 

 


