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Informacja:  

 

Zarząd Emperia Holding S.A. („Spółka”) informuje, że w związku z prowadzonym procesem 

przeglądu różnych opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój działalności grupy 

kapitałowej Emperia Holding S.A. (raport bieżący nr 84/2016) Rada Nadzorcza podjęła 

uchwałę o zmianie biegłego rewidenta w Spółce za 2016 rok i wyborze biegłego rewidenta za 

2017 rok.  

 

W związku z powyższym Rada Nadzorcza w dniu 19 stycznia 2017 roku zgodnie z art. 14 ust. 

2 lit. „o” Statutu Spółki, podjęła uchwałę o wyborze spółki PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie, Al. Armii Ludowej 14, na badanie sprawozdania finansowego 

jednostkowego i skonsolidowanego Emperia Holding S.A. za 2016 rok oraz przegląd i badanie  

sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego  Spółki za 2017 rok.  

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań 

finansowych wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych 

przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 144. Spółka 

dotychczas nie korzystała z usług ww. biegłego rewidenta w zakresie badania i przeglądu 

sprawozdań finansowych.  

 

Rada Nadzorcza wyraziła również zgodę na rozwiązanie za porozumieniem stron umowy  

o przegląd i badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za 

rok 2016, zawartą w dniu 8 czerwca 2016 roku z UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Krakowie, ul Moniuszki 50, wpisaną na listę 

podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Izbę Biegłych 

Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 3115.  

 

W okresie audytów sprawozdań finansowych Spółki przez biegłego rewidenta (lata 2010-2015) 

oraz obowiązywania niniejszej umowy nie wystąpiły przypadki rezygnacji z wyrażenia opinii, 

wydania opinii negatywnych albo opinii z zastrzeżeniami o prawidłowości i rzetelności 

sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki. W okresie 

obowiązywania niniejszej umowy nie wystąpiły również rozbieżności odnośnie interpretacji  

i stosowania przepisów prawa, stosowania zasad rachunkowości lub standardów rewizji 

finansowej pomiędzy osobami zarządzającymi, a biegłym rewidentem.  

 

Pismo biegłego rewidenta (UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.), 

sporządzone na wniosek Spółki i adresowane do Komisji Nadzoru Finansowego, w którym 

podmiot ten potwierdza informacje podane w niniejszym raporcie, Spółka przekaże do 

wiadomości publicznej niezwłocznie po jego otrzymaniu.  

 

 

 

 



Podstawa prawna:  
 

Art.  56  ust.  1  pkt  2  Ustawy  z  dnia  29  lipca  2005  roku  o  ofercie  publicznej  i  warunkach 

wprowadzania  instrumentów  finansowych  do  zorganizowanego  systemu  obrotu  oraz  

o spółkach publicznych, w związku z § 5 ust.1 pkt 19, 20 Rozporządzeniem Ministra Finansów 

z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 

emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji 

wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 

 


