
 

 

 

Raport bieżący nr 05/2018 

Data sporządzenia: 22 lutego 2018 r.      

Temat: Wybór podmiotu uprawionego do badania 
sprawozdań finansowych.  

Podstawa prawna ogólna:        

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

Treść:  

Zarząd Arctic Paper S.A. informuje, iż w dniu 22 lutego 2018 roku Rada 
Nadzorcza podjęła uchwałę o wyborze na biegłego rewidenta Spółki firmy KPMG 
Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., jako podmiotu 
uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Rada Nadzorcza jest organem 
uprawnionym do podjęcia takiej uchwały na podstawie Art. 15 ust. 15.2 pkt 
e) Statutu Spółki. 
Wybór nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. 

KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w 
Warszawie (00-189), ul. Inflancka 4A, wpisana jest na listę 
podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną 
przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów, pod nr ewid. 3546. 

KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. 
przeprowadzi: 

1) przegląd śródrocznego sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki i 
śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 
Arctic Paper S.A., sporządzonego na dzień 30 czerwca 2018 roku; 
2) oraz badanie rocznego sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki i 
rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arctic 
Paper S.A. za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018r, 
sporządzonych zgodnie z MSR/MSSF. 
3) przegląd śródrocznego sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki i 
śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 
Arctic Paper S.A., sporządzonego na dzień 30 czerwca 2019 roku; 
4) oraz badanie rocznego sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki i 
rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arctic 
Paper S.A. za rok obrotowy od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019r, 
sporządzonych zgodnie z MSR/MSSF. 
 
Umowa z ww. podmiotem zostanie zawarta na okres niezbędny do wykonania 
przedmiotu umowy. 

Emitent nie korzystał wcześniej z usług tego pomiotu w zakresie badania 
sprawozdań finansowych Spółki. 



 

 

 

 
Podstawa prawna przekazania raportu: 

§5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji 
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych 
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 
        


