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Temat: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 

 

Podstawa prawna wybierana w ESPI: 

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

 

Numer raportu: 38/2017 

 

Treść raportu: 

Zarząd „Bowim” S.A. (dalej: „Emitent" lub „Bowim") informuje, iż w dniu 29 czerwca 2017 
roku wpłynęła do Spółki uchwała Rady Nadzorczej Bowim SA z dnia 29 czerwca 2017 roku, 
podjęta w trybie pisemnym  zgodnie z §19 ust. 3 Statutu Emitenta oraz §12 pkt. 5 i 6 
Regulaminu Rady Nadzorczej,  w sprawie wyboru firmy PRO AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w 
Poznaniu, 60-654 Poznań, ul. Świętego Leonarda 1A/3, jako podmiotu uprawnionego do: 
 

1) dokonania przeglądu półrocznych jednostkowych sprawozdań finansowych ”Bowim” 

S.A.  oraz półrocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy 

Kapitałowej ”Bowim” za I półrocze 2017 roku i  za pierwsze półrocze 2018 roku, 

2) badania jednostkowych sprawozdań finansowych i ksiąg handlowych Spółki ”Bowim” 

S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej ”Bowim” za 

rok obrotowy 2017 i za rok obrotowy 2018.  

 
 
Wybór biegłego rewidenta nastąpił na podstawie § 26 ust. 2 lit. e) Statutu oraz zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, na podstawie rekomendacji Komitetu 
Audytu, w ramach odnowienia zlecenia, zgodnie z art. 16 ust. 2 i 17 ust. 1 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 537/2014. 
PRO AUDYT Sp. z o.o jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania 
sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod 
numerem 3931. 
 
PRO AUDYT Sp. z o.o dokonała badania rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych 
i ksiąg handlowych Spółki ”Bowim” S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych 
Grupy Kapitałowej ”Bowim” za rok obrotowy 2014, 2015 i 2016. 
 
 
Emitent zamierza podpisać umowę z PRO AUDYT Sp. z o.o. na okres umożliwiający 
przeprowadzenie przeglądu i badania sprawozdań finansowych za 2017 i 2018 rok. 
 
 

 
Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 19 Rozporządzenia 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 (Dz.U.2009, nr 33, poz. 
259 z późn. zm.). 

 


