
 

 

 

Raport bie żący nr 07/2017 

Data sporz ądzenia: 20 kwietnia 2017 r.       

Temat: Wybór podmiotu uprawionego do badania 
sprawozda ń finansowych.   

Podstawa prawna ogólna:        

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Tre ść:  

Zarz ąd Arctic Paper S.A. informuje, i ż w dniu 19 kwietnia 2017 roku Rada 
Nadzorcza podj ęła uchwał ę o wyborze na biegłego rewidenta Spółki firmy 
Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp.k., jako p odmiotu uprawnionego do 
badania sprawozda ń finansowych. Rada Nadzorcza jest organem uprawnion ym do 
podj ęcia takiej uchwały na podstawie Art. 15 ust. 15.2 p kt e) Statutu 
Spółki. 
Wybór nast ąpił zgodnie z obowi ązuj ącymi przepisami i normami zawodowymi. 

Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp.k. z siedz ib ą w Warszawie (00-
124), Rondo ONZ 1, wpisana jest na list ę podmiotów uprawnionych do badania 
sprawozda ń finansowych, prowadzon ą przez Krajow ą Izb ę Biegłych Rewidentów, 
pod nr ewid. 130. 

Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp.k.  przepr owadzi: 

1) przegl ąd śródrocznego sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki i 
śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowe go Grupy Kapitałowej 
Arctic Paper S.A., sporz ądzonego na dzie ń 30 czerwca 2017 roku 
2) oraz badanie rocznego sprawozdania finansowego j ednostkowego Spółki i 
rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arctic 
Paper S.A. za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2 017r, sporz ądzonych 
zgodnie z MSR/MSSF. 
 
Umowa z ww. podmiotem zostanie zawarta na okres nie zbędny do wykonania 
przedmiotu umowy. 

Emitent korzystał ju ż wcze śniej z usług tego pomiotu w zakresie badania 
sprawozda ń finansowych Spółki Arctic Paper S.A. w latach 2008 -2016. 

 

Podstawa prawna przekazania raportu: 

§5 ust. 1 pkt. 19 Rozporz ądzenia Ministra Finansów w sprawie informacji 
bie żących i okresowych przekazywanych przez emitentów pa pierów 
warto ściowych oraz warunków uznawania za równowa żne informacji wymaganych 
przepisami prawa pa ństwa nieb ędącego pa ństwem członkowskim. 
        


