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Raport bieżący nr 18/2016 

Data sporządzenia: 

29 czerwca 2017 r. 

Skrócona nazwa emitenta: 

LIBET S.A.  

Temat: 

Wybór podmiotu do przeprowadzenia przeglądu /badania sprawozdań finansowych spółki i grupy kapitałowej 

LIBET S.A.  

 

Podstawa prawna: 

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U.2013.1382; ze 

zmianami). 

 

Treść raportu: 

Zarząd LIBET S.A. („Spółka”) działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w §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 (Dz.U.2014.133 z 

późniejszymi zmianami) w związku z §25 Rozporządzenia, niniejszym informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki 

dnia 29 czerwca 2017 roku podjęła uchwałę o wyborze PricewaterhouseCoopers sp. z o.o. wpisanej do 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy pod numerem KRS 

0000044655 z/s w Warszawie jako podmiotu uprawnionego któremu Spółka powierzy: (a) przegląd 

sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIBET S.A za pierwsze 

półrocza 2017 i 2018 roku, (b) badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania finansowego 

Grupy Kapitałowej LIBET S.A za rok 2017 i 2018. 

Dane o wybranym podmiocie: Pełna nazwa, siedziba i adres: PricewaterhouseCoopers sp. z o.o. siedzibą w 

Warszawie, al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa.  

Podstawa uprawnień: Spółka wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych 

pod numerem ewidencyjnym 144. 

PricewaterhouseCoopers sp. z o.o. siedzibą w Warszawie, świadczyła dla Spółki usługi doradcze, przy czym 

według przedstawionej Radzie Nadzorczej Spółki pisemnej oceny przedstawiciela wybranej do 

przeprowadzenia przeglądu / badania jednostki, powyżej opisana współpraca – z uwagi na jej zakres i 

charakter – nie stoi na przeszkodzie prowadzeniu przez w/w wybraną jednostkę przeglądu / badania 

sprawdzań finansowych spółki i grupy kapitałowej co do lat 2017 i 2018.  

Umowa bądź umowy Spółki z PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. zostaną zawarte na okresy niezbędne do 

przeprowadzenia ww. prac z zastrzeżeniem możliwości ich przedłużenia o ile Rada Nadzorcza Spółki podejmie 

uchwałę o wyborze w/w jednostki jako podmiotu któremu Spółka powierzy przegląd / badanie sprawozdań 

finansowych Spółki i grupy kapitałowej za kolejne okresy.  
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