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

Treść raportu:

Zarząd Zamet Industry S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim („Emitent”), działając na podstawie § 5 ust 1 pkt 
19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (...) 
(Dz.U.2014 poz.133) informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do 
badania sprawozdań finansowych Emitenta. Uchwała została podjęta na podstawie §15 ust. 2 pkt 5 Statutu 
Emitenta, w trybie pisemnym, przy czym ostatni z biorących udział w głosowaniu członków Rady Nadzorczej 
przekazał Emitentowi podpisaną uchwałę w dniu 27 czerwca 2014 roku i w tej dacie nastąpiło zakończenie 
głosowania. Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru biegłego zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami 
zawodowymi.
Podmiotem wybranym jest Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w 
Warszawie, Al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa, KRS: 0000446833 (Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w 
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), wpisana na listę podmiotów uprawnionych 
do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod numerem 73. 
Zakres prac będzie obejmował przeprowadzenie przeglądu skróconego śródrocznego sprawozdania 
finansowego i badania jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2014 oraz przeglądu 
skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i badania skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za rok obrotowy 2014.
Emitent korzystał z usług wybranego audytora w 2011,2012 oraz 2013 roku w zakresie przeglądu śródrocznych 
jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych, badania rocznych jednostkowych i 
skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz badania śródrocznego sprawozdania finansowego Emitenta za 
półrocze 2012 roku.
Umowa zostanie zawarta na czas przeprowadzenia przeglądu śródrocznego jednostkowego i skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego oraz badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 
obrotowy 2014.
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